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Tardys gen. proku 
roro darbuotę

Persai nori respublikos
Ekspliozijoj žuvo 30 žmonių

Generalio prokuroro byla
Senatas išrenka komisija Dau- 

gherty’es darbuotei tardyti. 
Aliejaus skandalo tardymai 
prasidės vėl antradienį.

WASHINGTONA£, D. C., ko
vo 1. — 66 baisais prieš 1 sena
tas šiandie priėmė senatoriaus 
VVheelerio rezoliuciją, kuri rei
kalauja kad butų padarytas pa- 
matingas visos generalio proku
roro Daugherty darbuotės tiri- 
nėjimas. Prieš tą rezoliuciją 
balsavo vienų vienas tik W. Vir
ginijos senatorius Davis Elkins. 
Dagi senatoriai Willis ir Fess, 
kurie iki šiol senato debatuose 
gynė Daugherty, ir jie balsavo 
už rezoliuciją.

Naujon tardomojon komisi
joj! išrinkta senatorius Brook- 
hartas, kaipo pirmininkas, ir 
nariai: šen. Moses, šen. Jonės, 
šen. Ashurst ir šen. Wheeler.

Senatorius Brookhart paskel
bė, kad komisija susirinksianti 
pirmadieni pasitarti dėl būdų, 
kaip tardymas turės būt veda
mas ir po to tuojau pradėti dar
bą. • r J'

Buvusieji senatoriai George 
Chamberlain ir Paul Howland, 
Daugherty’ės advokatai, pasisiu 
lė padėti tardymuose justicijos 
departamente ir prašė kad 
jiems butų leista dalyvauti vi
suose posėdžiuose ?r kvosti liu
dininkus.

Aliejaus taip vadinamoji Tea- 
pot Dome skandalo tardomoji 
komisija pradės vėl savo darbą 
antradienį. Bus pašauktas de
tektyvų viršininkas, William 
Burns kvosti dėl vartojimo jus
ticijos departamento telegrafo 
slaptaraščio, kuriuo buvo susi- 
žinoma su McLeanu Palm 
Beach’e apie investigacijos ei
seną. Burns ginasi, kad jis ne
turėjęs jokių susižinojimų su 
McLeanu. Tuo tarpu gi paaiš
kėjo, kad McLean buvo kurį lai
ką akredituotas justicijos de
partamento agentas ir turėjo 
nuolatinių susižinojimų su tuo 
departamentu.

Baisi ekspliozija
Apie 30 žmonių užmuštų ir apie 

50 sužeistų.

NEW BRUNSWICK, N. J. 
kovo 2. — šeštadienį po pietų 
įvyko baisi ekspliozija Ammo- 
nite kompanijos dirbtuvėse 
Nixon, N. J., kuri sudraskė ne 
tik dirbtuves, bet ir kitus trio- 
bėsius ir daugelį arčiau buvusių 
darbininkų namų, žuvusių eks
pliozijoj žmonių tikro skaičiaus 
dar-nesužinota, bet spėjama, 
kad jų bus ne mažiau kaip tris
dešimt. Apie penkiasdešimt 
žmonių radosi sunkiai sužeis
tų. ,

Ekspliozija buvo taip smarki, 
kad dešimt mylių atokumo kai 
kur namų langai išbyrėjo.

Ekspliozijos užmušti du 
darbininkai

Penki kiti pavojingai sužeisti.

J. V. senatoriai padedą 
lenkų žydams

VARŠAVA, kovo 2. — Pasi
rodo, kad daugybė Varšuvos žy
dų, norinčių keliauti Amerikon, 
turi laiškų nuo Jungtinių Vals
tijų senatorių ir kongrosma- 
nų. Tuose laiškuose jie prašo 
savo konsulato suteikti tiems 
žydams ypatingų prievolių iš
keliauti į Jungtines Valstijas, į 
emigrantų sąrašus padėti jų var 
dus pirmon vieton, kad atsida
rius kvotai liepos 1 dieną jie 
pirmutiniai galėtų iškeliauti... 
Tuos rekomendacijos laiškus iš 
Amerikos kongreso narių Len
kų žydai gauna per savo gimi
nes ir galingas žydų organiza
cijas Amerikoj.
žemės drebėjimas Jeruzolime.

JERUZOLIMAS, Palestina, 
kovo 1. — Jeruzolime, Tiberi]oj 
ir apielinkėse buvo jaučiama 
žemės drebėjimas. Nuostolių ne
padaryta.

Rusija neįsileidžia laivų 
iš Bulgarijos uostų

MASKVA, kovo • 1. — Rusų 
sovietų valdžia išsiuntinėjo 
notas visoms laivynus turin
čioms valstybėms, tarp jų ,ir 
Jungtinėms Valstijoms, pra
nešdama ' joms, kad nė vienas 
laivas išplaukiąs iš Bulgarijos 
uostų nebusiąs įleistas į Rusi
jos Juodųjų jūrių uostus. Ši
tokį žingsnį sovietų valdžia 
turinti daryli dėlto, kad Bul
garų vyriausybė, nežiūrint vi
sų protestų, verčianti laivų 
kapitonus imti į savo laivus 
tokius asmenis, kuriuos bul
garai vejų laukan ir reikalau
ją, kad jie butų išgabenti Ru
sijon.

Rusijos pinigų eikvojimas
Komunistinei* propagandai bol

ševikai išleidę 7 >/z milijonai 
dolerių.

Iš Meksikos
VERA CRUZ, kovo 2. — Ve

ra Cruzo sostinė Jalapa vėl pa
teko į Obregono valdžios ran
kas. Gen. Almazano kariuomenė 
paėmė ją be didelių kliūčių. Fe- 
deralei Meksikos kariuomenei 
besiartinant maištininkai pasi
traukė, palikdami dešimtį loko- 
motivų ir septyniasdešimt pen
kis vagonus. Kita jų rankose 
buvusioji riedamoji medžiaga 
buvo palikta Rinconady, apie 
keturias dešimt mylių nuo Vera 
Cruzo. Maištininkai, Sanchezo 
vedami pasitraukė i Agostade- 
ra. v

VISKAS RUSIJOJ PABRAN
GO, KAI KUR DAGI 

MERGOS.

153 milijonai suviršum 
valdžios išlaidoms

WASHINGTONAS, kovo 1. — 
Atstovų buto biudžeto komisi
ja siūlo paskirti 153,696,567 do
lerius išlaidoms, kad kiekvienas 
valstybės departamentas galėtų 
fiskalinius metus baigti be de
ficito. Iš tos sumos siūlo pa
skirti 13,850,622 dol. pataisy
mui dvidešimties ardomųjų lai
vų ir pirkimui 323 greitųjų mo
torinių botų pakraščių sargybai 
svaigalų šmugeliui gaudyti. 
326,000 dol. skiriama padaryti 
reikalingiems pataisymams 
imigrantų stoty Kilis Island sa
loj, ir 450,000 dolerių pastaty
mui fabriko prie Leavenvvortho 
katorgos kalėjimo.

Maištas Bolivijoj
BUENOS AIRES, Argentina, 

kovo 2. — Iš Bolivijos gauta ži
nių, kad Chaco garnizonas, su
sidedąs iš 800 kareivių pakėlė 
maištą ir nužygiavęs paėmė Ta- 
rijos miestą. Maištininkai esą 
getai apsiginklavę kulkosvyd
žiais ir kanuolėmis. Maištinin
kams suvaldyti pasiųsta vald
žios iš Lapazo kariuomenė. Boli
vijos-Argentinos siena tapo už
daryta.

BERLINAS, kovo 1 d. — 
Oficialiais skaitmenimis paduo
damais buvusių Sovietų finansų 
komisariato narių, kurie dabar 
perėjo opozicijon, Rusų finan
sų ministeriją 1923 metais iš
leidus 15 milijonų aukso rublių 
[7V, milijonų dolerių] komuni
stinei propagandai.

11,083 STUDENTŲ ILLINOIS 
UNIVERSITETE.

Persai žada paskelbti 
respubliką

Nepatenkinti savo šachu, kam 
jis nežiūri krašto reikalų.

LONDONAS, kovo 2. — Pa
sak Daily Mail korespondento 
Teherane Persijos žmonės la
bai nepatenkinti savo šachu. 
Vietoj žiūrėti savo šalies reika
lų, jiis atveju atvejais važiuojąs 
Europon ir ten mėnesius pralei
džiąs lėbaudamas. Ir dabar jis 
nuo praeitų metų lapkričio mė
nesio tebėra Europoj. Deltogi 
Persuose einąs stiprus judėji-
mas pašalinti šachą ir paskelbti 
respubliką. Persų spauda taip
jau esanti palanki valdžios per
mainai.

Jau laikas išpidyti Income 
Taksų blankas. Naujienos 
patarnauja.' kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.

ŲUINCY, III., kovo 1 d. — 
North Star Egg Case kompani
jos popieros dirbtuvėj įvyko 
šiandie ekspliozija, • kurioms du 
darbininkai — McLaughlin ir 
Heistler — buvo užmušti, o 
keturi pavojingai sužeisti. Fab
rike dirba viso apie 200 darbi
ninkų. s

GRŪMOJA IŠMESTI Iš DAR
BO 40 TŪKSTANČIŲ 

DARBININKŲ.

KOPENHAGA, Danija, kovo 
2. — Danijos pramonininkų są
junga grūmoja, kad apie kovo 
8 dieną ji paskelbsianti lokau
tą, kuriuo busią išmesta iš dar
bo apie 40 tūkstančių darbinin
kų. Lokautas kreipiama prieš 
metalo darbininkus, mūrinin
kus, litografijų ir spaustuvių, 
darbininkus etc.

Sukilimai Sirijoj
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, kovo 2. — Gautomis čia ži
niomis ties Hadšileru, Sirijos 
pasieny, įvykęs stiprus susirė
mimas francuzų kariuomenės 
su sukilusiais krafakiliečiais. Ir 
vienoj ir antroj pusėj daug nu
kautų ir sužeistų.

URBANA, III., kovo 1.— Illi
nois Universitetan Urbanoj ir 
Chicagos skyriun šių metų žie
mos ir vasaros semestrams įsi
rašė 11,083 studentų. Praeitais 
metais buvo 10,869 studentų.

SUĖMĖ 150 DĖŽIŲ ALKO- 
HOLIAUS.

VOKIEČIAI IŠRADO NAUJAS 
NUODINGAS DUJAS.

BERLINAS, kovo 2. — Vo
kiečių chemikai Drezdeno karo 
aboratorijoj išrado naujas nuo

dingas dujas, kurios yra daug 
baisesnės negu visi gazai, kurie 
buvo vartojami karo metu. 
Naujai išrastosios dujos yra ne 
tik visai nematomos, bet ir ne- 
suuodžiamos. Ligi tos dujos bu 
vo išrasta eksperimentus darant 
mirė nuo jų septyni žmonės.

BUVO KARALIENĖ, DABAR 
— UBAGĖ.

VIENA, kovo 2. — Austrijos. 
Vengrijos ir Čekų-Slovakijos 
aristokratų rateliuose renkama 
aukos buvusiai Austrų karalie
nei Zitai ir jos šeimynai šelpti. 
Netekus ne tik viešpatystės, bet
ir šiaip turto, ji su savo šeimy
na laikosi tik turtingosios aris
tokratijos dosnumu.

Gaisras Detroite.

DETROIT, Mich., kovo 1. — 
šiandie čia sudegė dideli Com- 
mercial Mjillįng kompanijos san
dėliai. Nuostoliai siekia .apie 
250 tūkstančių dolerių.

KIELYJ IŠMESTA Iš DARBO 
13 TUKST. DARBININKŲ

BOSTON, Mass., kovo 2. — 
Uosto policija suėmė motorinę 
valtį, kuria šmugelninkai gabe
no nuo vieno Belgų laivo kran- 
tan 150 dėžių alkogoliaus., ■

APVOGĖ BANKĄ.
KIELIS, Vokietija, kovo 2.— 

Vietos laivų dirbtuvių savinin
kai išmetė iš darbo 13 tūkstan
čių darbininkų todėl, kad jie at
sisakė dirbti devynias valandas 
dienoje, vietoj aštuonių valan
dų.

GRAIKIJA PAGERBS POETO 
BYRONO ATMINTI.

ATHENAI, Graikija, kovo 2. 
:—Graikų pašto departamentas 
nutarė išleisti ypatingus pašto 
ženklelius paminėti šimtameti- 
nėms sukaktuvėms mirties ang
lų poeto Byrono, mirusio revo
liuciniame Graikų judėjime 
1824 metais. Pašto ženkleliai 
bus dvejos rųšies, su Byrono at- 
vaizdėliais, ir bus vartojami 
tik per vieną mėnesį.

5000 metų senumo valtis.

SITTINGBČRNE, Kent., An
glija. — Elmley Ferry lieknuose 
rasta seniausių gadynių valtis. 
Ji yra vienuolikos pėdų ilgumo 
ir trijų pėdų platumo, išskap
tuota iš ąžuolo kamieno. Spėja, 
kad ta valties yra apie 5000 me
tų senumo.

Vietoj šerno pašovė policistą.

KOBE, Japonija, kovo 1. — 
Amerikos konsulo Antunge, 
Kinuose, p. Wm. Langdono su
rengta šernų medžioklė pasi
baigė; (nemaloniai. Vienas da
lyvaujančių medžioklėj šauda
mas šerną pataikė Kinų poli- 
cistui. Pasirodė betgi kad pa
šautojo žaizda nepavojinga.

KAW CITY, Okla., kovo 1. — 
Trys plėšikai, atėję į First Na
tional banką suvarė penkis ban
ko valdininkus ir tarnautojus į 
voltą, pašlavė ir išsinešė 1500 
dolerių.

Kainos javams turinčios pasilik
ti tokios kokios dabar yra.

WASHINGTONAS, kovo 1. 
Tarpvalstybinė prekybos komi
sija išsprendė, kad kainos ja
vams, gabenamiems iš piet
rytinių valstijų .nuo Mississipį)i 
klonių į Atlantiko pajūrio dalis 
esančios pilnai patenkinamos 
tokios, kokios jos dabar yra.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 1 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų   $4.30 
Belgijos, 100 frankų ..............  $3.63
Danijos, 100 markių ........... $15.90
Italijos, 100 lirų ................... $4.31
Francijos, 100 frankų ........... $4.12
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.32
Olandijos, 100 kronų ........... $37.27
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.13

Jungt. Valst. Pinigynas
Washington, D. C. kovo 1. — Ofi

cialiai skaitmens apie Jungtinių Val
stijų pinigyno padėtis vasario 27 die
ną paduodama:
Šiemet pajamų iki šiandie

surinkta ................... $2^343,785,384
Pernai per tą patj* laiką

buvo surinkta ........... 2,275,377,551
Padidėjimas ......................  68,407,833
šiemet pajamų virš išlaidų

iki šiandie ...............   7,378,557
Pernai išlaidų virš pajamų

iki šiandie buvo ........... 75,931,928
Bendro turto balansas šian

die .................................. 224,244,883

MASKVA, kovo 2. — Viskas 
Rusijoj pabrango, — pabrango 
ir mergos. Pasak laikraščio 
“Biednota”,. Viatkos gubernijoj 
jaunikis, norįs vesti, turįs mo
kėti nuotakos tėvams nuo 40 iki 
75 pūdų rugių. Kaina, žinoma, 
priklauso nuo to, kokia “prekė”, 
t. y. nuotaka. Be to, jaunikis 
turi dar mergaitės giminėms 
duoti įvairių dovanų — batų, 
rūbų, kailių etc. Mergaitės nie
kas neklausia, ar jai jaunikis 
patinka ar ne, ar ji nori už jo 
tekėti ar ne. Tai jau tėvų va
lia.

Daugelis neturtingųjų kai
miečių pasilieka nevedėliai, ka
dangi jie neturi kuo nusipirkti 
pačios. Prieš karą buvo daug 
lengviau, jaunikis gaudavo pa
čią už nuo penkių iki penkias
dešimt rublių.

HONDURASO MAIŠTININKU 
KULKOS KLIUDĘ J. V.

KONSULATĄ.

WASHINGTONAS, D. C., ko
vo 1.—Gauta žinių kad Hondu- 
raso revoliucionieriai šaudę į 
Amerikos konsulatą Ceiloj. Ma
trosai nuo kruizerio “Denver” 
pašaukta eiti konsulato sargy
bos pareigas. Gatvėse per ketu
rias valandas ėjęs mušis ir kai 
kurios kulkos pataikę konsula- 
tan.

SOUTH CAROLINA ĮSTEIGIA 
WILSONO ŠVENTĘ.

COLUMBIA, S. C., kovo 1.— 
South Carolinos atstovų bu
tas ir senatas priėmė bendrą 
rezoliuciją, kuria Woodrow 
Wilsono įgimimo diena pada
roma valstijos 'šventė, švenčia
ma kasinėtai. Rezoliucija įteik
ta valstijos gubernatoriui pa
tvirtinti.

ARTISTĖ, NUSIVYLUS PA
SAULIU, NUSIŽUDĖ.

NEW YORKAS, kovo 1 d. — 
Valie Belasco, žinomo drama
turgo Dayid Belascos giminai
tė, nusižudė savo apartamente, 
Riverside Drive. Ji buvo akto
rė, šokėja, poete, bet pasiseki
mo neturėjo. Įsimylėjo, bet sa
vo meilei atsakymo nerado. 
Nusivylus visu pasauliu ji išgė
rė nuodų. Buvo vos 25 melų 
amžiaus mergelė.

- ... .. .. . - -- - 1 /
žmonės, kur nevalgo cukraus, 

nesergą vėžio liga,

PARYŽIUS, kovo 2. — Prof. 
Guelpa, kurs atsidėjęs tirjnėja 
vėžio ligą, Medicinos Ak^ademi-
joj pareiškė, kad ten, kur žmo
nės nevartoju cukraus, vėžio li
ga esanti visai nežinoma.

Nušovė sūnų ir pati nusižudė.

ABERDEEN, S. D., kovo 2.— 
Turtingo gyvulių augintojo 
Jack White’o žmona nušovė 
bemiegantį savo sūnų, 26 metų 
amžiaus, o paskui pati išgėrė 
nuodų ir mirė. I

LAIKRAŠTININKAS KALĖ
JIME.

Bet ir čia jis savo darbą padaro 
pagalba radiofono ir rašomo
sios mašinos.

WAUKEGAN, Ilk, kovo 1.— 
Vietos laikraščio Daily Sun re
daktoriaus padėjėjas Ralf King, 
patrauktas tieson, atsisakė pa
sakyti, iš kur jis ėmė žinių sa
vo straipsniui apie padarytas 
kieno ten prigavystes North 
Chicagoj. Del neišdavimo re
dakcijos slaptybės teisėjas pa
smerkė jį, — for contempt of 
court — 30 dienų kalėjimo. Jis 
nuėjo sėdėti, o laikraščio re
dakcija padidino jam dvigu
bai algą kalėjimo laikui. King- 
’as eidamas kalėjiman pasiėmė 
su savim rašomąją mašiną ir 
radiofoną — ir ten savo darbą 
atlieka. Rankraščių ateina pa
imti vaikas. •

PREMJERŲ PASIKEITIMAS 
NOTOMIS.

PARYŽIUS, kovo 2. — Tęs
dami tiesioginius savo susižino
jimus, premjeras Poincare vėl 
pasikeitė notomis su premjeru 
MacDonaldu, tariamai apie 
bendrą Europos politinę situaci
ją.

Lietuvos Atstovas Chi
cagoj

Vakar, 9 vai. ryto, Chicagon 
atvyko iš Washingtono Lietu
vos Atstovas p. K. Bizauskas su 
žmona. Stoty pasitiko jį tam 
tikras komitetas su p. Micke- 
liunu priešaky ir iš čia nuvažia
vo j Chicago Beach Motelį pus
ryčių, dalyvaujant be paties at
stovo su žmona, konsului žadei- 
kiui, pp. Bagdžiunui, šliakiui, 
Komaikai, Hertmanavičiui, Lie
pai, Kazanauskui, Mickeliunui ir 
p-lei Gaižaitei.

Antrą valandą po pietų atsto
vas Bizauskas kalbėjo sušauk
tame šv. Jurgio parapijos salėj 
susirinkime. Be jo kalbėjo dar 
inž. PauĮiukonis, pral. Olšaus
ku, adv. Mastauskas, pulk. ža-_ 
deikis ir kun. Krušas. Publikos 
buvo gausiai susirinkę.

Vakarienė Morrison Hotely
Atstovui priimti vakare buvo 

suruošta vakarienė Moįrrison 
Hotely. Dalyvavo viso apie ke
turiasdešimt žmonių, tarp jų 
buvo ir Valstijos prokuroras 
Crowe bei miesto galva Dever 
atstovaująs Beam; kitų svetim
taučių pastebėta Ellenbogenas 
ir Komai ko. Kunigų tebuvo 
Bumša ir pral. Olšauskis. Šiaip 
iš žymesnių vietos žmonių, be 
konsulo žadeikio su žmona, da
lyvavo tik adv. K. Gugis, p. J. 
Hertmaiiavičius, kurs buvo 
toastmasteriu, St. Rodis — be
ne/ vienintelis sandariečių at
stovas, — ir dar vienas kitas.

SIŪLO PANAIKINTI GELE
ŽINKELIŲ TARYBĄ.

WASHINGTONAS, kovo 1. 
—Senatan tapo įneštas bilius, 
kuriuo siūloma panaikinti t. v. 
geležinkelių darbo taryba (rail- 
road labor board), paliekant pa
tiems samdytojams ir darbinin
kams tarpusavio derybomis riš- 
.ti ginčus, kurie tani jų iškyla. 
Geležinkelių darbininkų organi
zacijos šitą bilių remia.

Naujienų
Jubilejaus
Numeris

Naujienų 10-ties metų sukaktuvėms pa
minėti bus išleistas didelis Naujienų Jubi
liejinis numeris su daugeliu atsiliepimų, 
paveikslų.

Įsigykite jį kožnas. Tai bus istorinis nu
meris, kurį verta bus pasilaikyti.

SS •

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasipsdami keletu doleriy
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pašto j e, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

NAUJUOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Kaunas.
Mokytojų pensijos. Vasario 

J dieną Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos Centro Valdy
bos paruoštas ir Valstiečiaų 
Liaudiiyinkų frakcijos narių pa
rašais įteiktais ir paskelbtas 
Mokytojų Pensijų įstatymas.

Įstatymas turi trisdešimts 
parairafų ir smulkiai nustato 
pensijų gavimo sąlygas ir bu
dus.

Ministerių kabinetas pavedė 
Vidaus Reikalų Ministeriųi iš
teisti transmigrantų pervežimo 
per Lietuvą taisykles ir priėmė 
muitų tarifo projektą. Einant 
juo muitas nustatytas nuo pre
kių svarumo.

Susisiekimas su Tilže^ Inten
syviai vedamos pastaruoju lai
ku derybos taip Lietuvos ir Vo
kiečių Vyriausybių dėl susisie
kimo atnaujinimo geležinkeliu 
tarp Klaipėdos ir Tilžės, esa
momis žiniomis, pagalios prive
dė prie susitarimo, einant ku
riuo kilusis dėl susisiekimo nu
traukimo ginčas skaitomas už
baigtu. Apie tai vakar Vokie
čių atstovas, Dr. Olshausen’as, 
savo Vyriausybės vardu prane
šė Užs. Reik. Ministeriui p. Gal
vanauskui.

Susisiekimas geležinkeliu 
tarp Klaipėdos ir Tilžės turi 
būti pradėtas pačioj artimiau
sioj ateity.

Gįnčui nesimatė galo, gi susi
siekimo neatnaujinimas darė di
delių nuostolių abiejoms Vals
tybėmis. Nepakenčiamai padė
čiai pašalinti Lietuvos Vyriau
sybė pagalios pasiullė Vokiečių 
Vyriausybei sumokėti tam- tik
rą sumą šios bylos likvidavimo 
titulu. Po ilgų derybų abi pu
sės pagalios sutiko ant 400.000 
litų, kuriuos Lietuvos Vyriausy
bė, pripažindama nei vienos sta
tomų jai pretenzijų, sutinka su
mokėti viršminėtą sumą, kaipo 
kompensatą už neatidėliojamą 
geležinkelio atidarymą.

Pasikalbėjimas su p. švietimo 
Ministerių. (1. 30.24). Sąryšy 
su Vyriausiosios Naujokų Ėmi
mo Komisijos nutarimu,', lie
čiančiu žydų rabinų mokyklas, 
Švietimo MKnisteris p. Bistras 
maloniai priėmė “Eltos” kores

pondentą ir tuo reikalu išsireiš
kė:

“Del kilusio žydų tarpe nepa
sitenkinimo šis klausimais buvo 
pakeltas Ministerisų Kabinete. 
Buvo svarstoma, ar galima žydų 
rabinų rųokykloms taikinti tie 
palengvinimai, kuriuos suteikia 
musų»įstatymai mokiniams, at
liekant karinę prievolę. Einant 
jais kariuomenės tarnyba gali 
būt atidedama gimnazijų moki
niams iki 23 metų, spccialinių 
mokyklų—iki 24 metų ir aukš
tųjų mokyklų studentams ir 28 
metų. Katalikų dvasinės semi
narijos įstatymais priskirtos 
prie aukštųjų mokyklų tipo, at
sižvelgiant į tai, kad jų progra
ma vienoj savo daly lygi gim
nazijų programai, kitoj —aukš
tųjų mokyklų.

“žydų rabinų mokyklos, kaip 
matyti iš jų pristatytos progra
mos, nereikalauja iš mokinių 
minimalinio bendro išsilavini
mo, įstojant jiems į tas mokyk
las, ir taip pat nenustato tam 
tikro įstojimo amžiaus. Esant 
taip nesutvarkytai programai 
mokinys gali būti mokykloj 
trejus, ketverius ir net 10 metų 
tam pačiam kursui eiti, nes kaip 
aiškinama, kurso ilgumas parei
na nuo mokinių gabumų. šių 
mokyklų programoje nėra eina
ma joki bendro lavinimosi da
lykai, gi tik biblija talmudas. 
Turint visa tai galvoj, nežinia 
prie kurio mokyklų tipo priskai- 
tyti žydų rabinų mokyklas, ir 
todėl iš susidariusios padėties 
pasilieka viena išeitis: reikia 
fiskuoti minimų mokyklų pro- | 
grama ir tik tuomet lengva bus j 
išspręsti, ar galima jų auklėti
niams suteikti karinės prievolės 
prolongatą. Del Vyriausios 
Naujokų Ėmimo Komisijos nu
tarimo negalima kaltinti komi
siją, bet pačius mokyklų vedė
jus, nesutvarkiusius iki šiol sa- j 
vo mokyklų programos. Man ir 
žydų Reikalų ministeriui pa
vesta išaiškinti šis programos i 
klausimas. Baigdamas galiu 1 
pridurti, kad visų palengvini- ' 
mų pritaikymas rabinų mokyk- j 
Joms pareis nuo to, ar jos norės 
tiksliai fiksuoti programa, kaip 
visos kitos mokyklos, ar laiky
kis ir ateity dabartinės visai ne- į 
sutvarkytos programos”. I

(Elta).
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i NORĖDAMI!

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-12 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

3323 So. Halsted St,
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
iiskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

809 W. 35111 St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
Ravimo raštus.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Kovo 9 dieną
Sukaktuvėms paminėti yra rengiamas labai, 
puikus, labai didelis, labai smagus, labai 
įspūdingas • ’

KONCERTASirBALIUS
Koks žingeidus Ur turtingas bus šio kon
certo programas 
savu
Naujienų skiltyse.

Naujienų Dešimties Metų

apie tai bus pranešta
laiku šiame paskelbime ir kitose

A. BARTKUS. Pres.
j 1619 W. 47th St., Tel. Boulcvard 7101,1892. Chicago.

rtviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. ;

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., art) Leavitt St.
Telephonaa Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sa
mioj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose tapi
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmag ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis iilygomis.

. Dsarbom 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

OfiiM vidurmieatyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wa*hington & Clark

Nancfli Teki Hyda Park 8895

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdrandos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

*

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta §248,- 
587.80 pomirtiniij. Pašaipų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistus knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
« Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1928 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik ,tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų krfygų pasirenkant iš 6 

grupių. •
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant ♦ 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Visa lietuviškoji Chicaga ir visos lietuviš
kos Amerikos mieli svečiai, musų draugai, 
veikėjai, rėmėjai, korespondentai, reporte
riai, rašytojai, platintojai, skaitytojai, kri
tikai, garbintojai, mokytojai ir mokiniai, 
1 L J ® ® • v 1H © » e® S* B • * S JLelabdariai ir šelpiamieji, biedni ir bagoti,

I ' • , i
1 . 1 ° ° 8 O ® 1 •• • 00 • | •darbininkai ir biznieriai, apsivedę ir neve

dę, visi o visi naujieniečiai yra širdingai lau
kiami į bendrą visų linksmybę Naujienų 
Dešimtmetinių Sukaktuvių Koncerte ir 
Baliuje.

OflaoGSBaBraosaHiMHEsanaaBB

ASHLAND AUDITORIUM
y ♦

Kampas Van Buren ir Ashland

Kovo 9 d. 1924 m

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7S Weat Monroė Street, Ckicagu.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

f Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

A. E. STASULANII
ADVOKATAS P 

OfiSAS!1703 Chicago Temple Bldg. Į
77 W. Washington St.

Tel. Central 6800 « 
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 B
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737 K

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas •

29 So. La Šalie St. Room 610
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halated StM Chiearu.
Tel. Yards 4681

| Plumlngo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avrf, and 

461 N. Halsted St.
Haymarkel 1018, Haymarket 4221

geras dalykas — su 
dantų moščia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit savo dan
tis su
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LIETUVIS
AKIU DAKTARAS

Patarnaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, UI.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Žemiausiomis Kainomis
PINIGUS LITTUVON 

NUSIUNČIAME
Telegramų, 
Perlaidomis 
ir čekiais

Per musų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35th St., Chicago.
Turtas virš $9,000,000.00

DR. VAITUSH, O. D.

Didžiojo karo 
liekanos.

Didysis karas padare šiek 
tiek ir gero. Kelios prispaus
tos Europos tauteles grąžino 
sau laisvę ir sutvėrė savas va’.s- 
tyl es. Šen ten pasikeitė v d- 
džios formos; nuvirto monar
chijos ir jų vieton atsistojo res
publikos. žodžiu, pasaulis dau
giau sudemdkratėjo. Net ir to
kioj aristokratinė j Anglijoj 

'Darbo partija paima viršų, šios 
yri gerosios karo pusėse. .Ken
tėjimai ir vargas nenueina vel-

yra daugiausiai Amerikos lietu
vių aukos. Panašiai maždaug 
ir visoj Europoj. Vengrijoj gy
venimas gana sunkus. Išdras
kyta, suskaldyta ji negali iš
maitinti visų savo žmonių ir pa
bėgėlių iš Čekijos, Rumanijos ir 
Jugoslavijos. Pagalbos iš sve
tur nesulauksi* Mažoji Antan- 
ta priešinasi iš politinių išskait- 
liavimų. Kuo daugiau vengrai 
kentės tuo lengvau su jais ap
sidirbti. Vienu žodžiu, karai 
paliko daug blogų dalykų. Žmo
nijai reikės nemažai pasidar
buoti, kad nusikratyti nuo jų.

—M. V.

Rockford, III.
Padėkos žodis

Justo Kudirkos koncerto ren
gėjams, rėmėjams ir visiems 
dalyvavusiems turiu garbės tar
ti savo gilios padėkos žodžius 
pirmiausia: pp. S. Petrauskui, 
J. Bacevičiui, S. Jakubauskui, 
šeimynai p. Sinkevičių 
77-tos kuopos nariams; visiems 
pasidarbavusiems dienoje kon
certo, ir visiems skaitlingai at
silankiusiems rockford iečiams. 
Visiems reiškiu savo širdingiau
sią ačiū.—Justas Kudirka.

SIŪLOMIEJI IMIGRACIJAI 
SIAURINTI BILIAI

WASHINGTONAS, kovo 1.— 
—Senato imigracijos komisija 
galutinai priėmė 1910 metų cen- 
tą kaipo bazę imigracijos kvo
tai nustatyti. Ta kvota taipjau
komisijos įsumajžinama, vietoj
3 nuoš., teleidžiama 2 nuoš.

Tuo tarpu Kongreso atstovų 
d&uto imigracijos komisija vei
kiausiai stos už Johnsono bilių,
kurs pamatu ima 1890 metų 
cąj^ą ir kvotą nustato 2 nuoš.

Lietuvis Akiu Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitik imliose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speęialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. ‘

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų ba skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
plcitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatves

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.
L — -... . ■

Iškirpkite šį lauk — jis yrti 
vertas pinigų.

- —- I

Atsiųskite šitą apgarsinimą ir de
šimtį centų pas Foley & Co., 2835 
Sheffield Avė., Chicago, III., para
šant savo vardą ir adresą aiškiai. Jus 
gausite 10 centų vertės buteliuką 
FOIaEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND nuo kosulio, persišaldymo ir 
karkimo, taipgi dykai sampelinį pa
kelį FOLEY PIL6S, diuretišką sti
muliaciją dėl inkstų, ir FOLEY CA- 
THARTIC TABLETUS nuo užkietė
jimo ir viduriavimo. Tos puikios gy
duolės pagelbėjo milijonams žmonių. 
Pabandykit jas!

Parduodamos visur.
FOLEY AND CO., 
2835 Cheffield Avė. 

Chicago, 11).

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo G iki
9 vai. vakare.
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Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisa8 1800 S'. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko •
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydaw*staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be. vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147 x

tui ir sutveria ką nors naujo, 
tobulesnio. Vienok didysis ka
ras atnešė su savim daug blogų 
pusių, nuo kurių iki šiam laikui 

! negalima nusikratyti. Anglijoj, 
tiesa, darbo valdžia, bet kas ją 
užkėlė ant sosto? — Darbinin
kų skurdas. Milijonai likosi be 
darbo ir gyvena elgetavimu. Vo
kietijoj ne tik žemoji klasė, bet 
ir visa inteligentija nubėdnėjo 
iki paskutinių. Vaikai yra šel
piami svetimomis aukomis, iš 
Amerikos ir Anglijos ir kitur. 
Kas kaltas, jei ne didysis karas?

Militarizmas ne tik nesuma
žėjo, bet per karą dar labiau iš
augo, sustiprėjo. Pancuzai iš
ardė vokiečių ekonominį gyve
nimą ir neduoda tai tautai atsi
kelti. Neapykanta niekad ne
buvo pasiekusi tokio laipsnio 
kaip dabar. Tegul kiti skursta, 
miršta iš bado, bile aš tik esu 
sotus. Nėra atjautimo tarpe 
žmonių. Paimkim kad ir tokią 
Lenkiją. Grieždama dantį ant 
Lietuvos, ji neranda geresnio 
budo atkeršyti, kaip persekioti 
ir spausti okupuoto krašto lietu
vius. Niekad Lenkija nebuvo 
taip apkvaišinta įnirtimu, kaip 
dabar. Musų mokyklų uždary
mas, vaikų skriaudimas, prime
na mums turkų žygius Mažojoj 
Azijoj, besitraukiant iš ten 
graikams. Kaip ilgai tas vis
kas užsitęs, sunku nuspėti. Bet 
toji valanda, kada žmonija pra
siblaivęs nuo karo ūpo, bus vie
na laimingiausių.

Tautų Sąjunga atlieka puikų 
darbą, šelpdama pabėgėlius ir 
vaikus.* Bet ji suvaržyta Versa- 
lės taika ir vėlesniais nutari
mais. Nedaug ką galima nu
veikti pataikaujant imperialis
tinėms valstybėms. Paimkim, 
kad ir tokį Vilniaus klausimą. 
Niekas Tautų Sąjungoje nedrįs
ta išsitarti žodžio apgynimui 
to krašto lietuvių. Bijosi nusi
dėti Lenkams ir Prancūzams. 
Visa kas surenkama Vilniaus 
krašto badaujantiems vaikams,

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

*

KEPURINIS ŠOKIS
ŠV. PETRONĖLĖS DR-JOS

Utarninke (Užgavėniy Vakare) Kovo-March 4 dieną, 1924
MILDOS SVETAINĖJ,

3142 So. Halsted St.
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 35 centai

Bus duodamos 5 dovanos, kas turės gražesnes kepures.
Visus kviečiame be skirtumo ant musų tų puikių šokių. Malonėkite nepa

miršti visi, kurie remdavote musų Draugiją, paremti ir dabar. Nes Draugija bus 
dėkinga visiems atsilankiusiems. t Tikimės pasimatyti su visais svečiais, kurie at
silankys j musų šokius. Katrie mus neužmirš, tai ir mes jų neužmiršime.

.Kviečia visus DRAUGIJA ŠV. PETRONĖLĖS.

Tel. Wentworth 4159

Lazar & Co.
DIDŽIOJI KRAUTUVĖ IR WAREHOUSE

142-144-146-148-150-152-154 Wl 63rd St. '
Kensington .Skyrius So, Chicago Skyrius

11565 Michigan Avė. 9275 So. Chicago Avė.

Nei vienas planas 
nėra geras jei jo nega
lima permainyti.

Net jeigu ir Chiro
practic darodo vertę 
patarnavimo kenčian
čiai žmonijai, kai ku
rie gydymo metodai 
lieka nepermainomi.

Chiropractic yra ra
dikalė permaina moks
le kad padarius sergan
čius žmonės sveikais.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III 
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

C. YUCIUS D. C., PH. C. 
1579 Milwaukee Avė.

Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO 

Ofiso Tėl. Brunswick 7692 
Rėži Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

Franklin’o BOTANICAL KERBS 
Gyduolės nuo SKILVIO, KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia 
pasauly reguliatorius. Vienas dole
ris atneša mėnesius gydymo. Atsių- 
skito i

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St, 
Chicago, U. S. A.

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southamptonu ant Milžinų laivų 

AUU1TANIA, MAUKETANIA 
BERENGAKIA

New Yorką kas Subatą. 
persėdimas Southamptone. 
ypatiėkai lydimi.
reguliariai iSplaukimai tie-

(Apleidžia
(Greitas
Lietuviai 
J Taipgi 
tini | Hamburgą ant naujų laivų 

/numerių. 3čia klesa (i Piliau $106 50, 
gi Hamburgą $103.60). Karės taksų 
•$5.00

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS
sčda laivan Piliavoj važiuojant 1 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dcl kainų ir reikalin

gų dokumentų atvažiuojantiems ke
leiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.
CUNARD LINE 

140 N Dearborn St., 
Chicago, Illinois

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

.. ■ ...... ............../

Garsinkitės Naujienoje

Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo ir ap
šildymo įrengimų visuomet ant rankų.

Paipas nukeAame ir sujungiame pagal jūsų iš- 
mieravimą. \

Musų 63 gatvės yardas taipgi turi pilną pasirin
kimą antrarankių plumbingų, apšildymo ir elek
triškų reikmenų.

Mes dastat.ome bile kur.v . ,;..T==^„ .....
—...............................   ,1

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

..................... 1 .................................■■■!— !■■■—

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago. III.

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, I1L
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartj.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 3. Washington St.
Valandos: nao 10 lld 12 ryto 

Telephone Central 8066 
Į 1824 Wabansia Avė.
t Humboldt 1098

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

A. L DAVIDŪNIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iH 7:81 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

. Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

......  i i

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 Ud 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

# Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartj 

...................... ...... ........................................Garsinkitės Naujienose

Tel. Blvd. 8188

M. Woitkewid 
BANIS • 

AKUŠERKA
Turiu patyrimų 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišks prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

X^0R. HERZMAN^A
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pisti, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
Telefonai, 7

( Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
- 4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2889

h I į

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

----------------------------------------------------ii................  ..J

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 9587

DR.MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 4710 St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
„ . — ...............................-

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevąrd 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriška, Vyrišką, 
Valku Ir viso chronišką litru 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611 

. ■ ■■r

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgą*

* Rezidencija
8149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vade f 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 ;

Telefonas Yards 0867 
------------ ------- - ■ -...— -------

' k, t * ,
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Moterų balsavimo 
teise Anglijoje.

Belgijos karalius jau kvie
tė pas save socialistų vadų, 
E. Vandervelde, ir kalbėjosi 
su juo apie naujo ministerių 
kabineto sudarymą. Einant 
parlamentine tvarka, socia
listams turėtų būt pavesta 
valdžia, kadangi jie nuvertė 
senąjį, reakcinį kabinetą. 
Bet telegramas praneša, kad 
karalius bijosi nutraukimo 
ryšių su Franci ja ir sten
giasi surasti kitokią išeitį iš 
dabartinio krizio.

Jeigu nepavyks sudaryti 
valdžią iš buržuazinių parti- 
socialistus, 
socialistus,

arba paleisti 
arba paelisti 

parlamentą ir paskirti nau
jus rinkimus. Bet jeigu bus 
nauji rinkimai, tai ir tuomet 
socialistinė valdžia veikiau
sia bus neišvengiama, nes 
Belgijoje publikos opinija 
^yta tokia, kad rinkimus lai
mės socialistai.

DAR VIENAS LIUDIJIMAS 
APIE KORPORANTUS.

Bostono “Sandara” pra- 
kad vienas Lietuvos vei- 

rašo kompozitoriui Mi
kui Petrauskui, jogei korpo

racijos “Neo-Lithuanijos” at
stovai, Marčiulionis ir Banai
tis, kurie atvyko į Ameriką 

I pasipiliigaut, yra “abudu iš fa- 
stų-monarchistų liogerio.”

“Gerb. kompozitorius Mi
kas Petrauskas gavo laišką

nesą

Anglijos socialistai įnešė 
parlamente įstatymo suma
nymą, kailio suteikiama 
balsavimo teisė moterims, 
sulaukusioms 21 metų am
žiaus. Iki šiol tą teisę turė
jo tiktai tos moters, kurių 
amžius yra ne mažiaus kaip 
30 metų. įstatymo sumany
mas siūlo sulyginti mbterų 
teises su vyrų, padidinant 
moterų balsuotojų skaičių 
kokiais 5 milionais.

Tas sumanymas yra taip 
teisingas, kad parlamente 
jisai nerado didelio pasiprie
šinimo. Pereitą penktadie
nį jisai buvo priimtas jau 
antru skaitymu, 288 balsais 
prieš 72. Prieš jį, matyt, 
balsavo tiktai patys atžaga
rei viškiausie j i konservato
rių atstovai, ir nėra abejo- j 
nes, kad greitai jisaįbus ir 
trečiuoju skaitymu priim
tas.

Bet jeigu parlamente to- į' ūlkienė, J. Jokša', S. Čepas, 
kia didelė dauguma pritaria Be to, dar daugelis aukavo po 
tam įstatymui, tai keista, $5, po $2 ir t. t.
kodėl pirmesniosios valdžios šitie geri žmonės aukavo 
jo nepasiūlė. Kodėl laukė dėlto, kad jie norėjo paremti 
liberalas Lloyd George? Ko- : 
dėl po jo laukė Bonar Law 
ir Baldwin? Miliūnams 
Anglijos moterų parlamen
tas susiprato pripažinti tei
ses tiktai tuomet, kai tą 
klausimą pakėlė socialistai.

Čia mes ir vėl matome, 
kad buržuazinės partijos ne
sugeba net paprastų libera
linių reformų pravesti. Ačiū 
tam, socialistai, įėję į val
džią, pradžioje turi kupinas 
rankas’darbo taisyti visuo
menės tvarką, ažuot galėjus 
tuojaus pradėt jai tiesti nau
jus, socialistinius, pamatus.

Tas taisymas tečiaus 
anaiptol nėra priešingas ko
vai už socializmą, bet at
virkščiai — stiprina ją. Juo 
pilnesnė demokratybė yrą 
visuomenėje, tuo lengviaus 
yra* įvykinti socializmą. Ir 
Anglijoje milionai moterų, 
gavusių balsavimo teises, 
ivo jėgomis padidins tą ar
ijų, kuri stoja prieš kapi-Į

■ Jizmo tvarką. . J

s

is

kaip 
Žygelis,

sanda- 
kad ir 
to ko- 
ištiesų

svarbių žinių, ypatingai, kad 
gauta ir nuo gerb. J. Vilei
šio kablegramas.”
Iš to išeina, kad sandariečių 

tarpe buvo noras ne tiktai už
tylėti tų dokumentų, bet ir 
neduoti jį paskelbti tiems laik
raščiams, kuriems jisai buvo 
įsakyta nusiųsti. “Sandaros” 
redaktorius tų žinojo, kai jisai 
dvi savaitės atgal rašė savo pa
mokslų “Naujienoms,” o bet
gi jisai turėjo drąsos parašyti, 
kad “Naujienos” sulaužiusios 
kieno tai pasitikėjimų! Jisai 
aiškiai matė, kad kablegramo 
siuntėjų pasitikėjimų laužo 
sandariečiai, kurie į stengiasi 
nukniaukti tų kablegramų, bet 
jisai šoko atakuoti “Naujie
nas” !

Norėdamas pikčiaus įgilti 
“Naujienoms,” jisai prie to 
dar pakartojo nudėvėtąjį Sir
vydo melų, kad “'Naujienos” 
laikosi principo “Lietuvai nė 
cento.” Dabar gi jisai vargšas 
yra priverstas prisipažinti, kad 
tų korporantų šelpimas yra 
fašistų-monarchistų šelpimas, 
širvydiniams bepataikaudamas,

pats į balų atsisėdo. Nepaprastas buvo vaikas, pa
gaila, kad net vadovaujantis augo lig pupų pėdo, ir tuojau—

Sandaros laikraštis turi tokį [kelnių ir kelnių!
silpnų nugarkaulį. Bet gerai
visgi, kad jisai bent dabar su
sigriebė.

Laikas butų pažangesniems 
sandariečiams pagalvoti apie 
tvirtesnį nusistatymų Lietuvos 
klausimais. Tik pažiūrėkite, 
kokių didelių reikalų tenai iš
kilo paskutiniu laiku: savival
dybių gynimas nuo kademų, 
kurie kėsinasi jas sugriauti; 
kooperacijos, ant kurių kleri
kalai jau taip pat kėsinasi; kul
tūros ir apšvietos darbas. Tik 
labiausia įtemptas veikimas 
šitose srityse išgelbės Lietuvos 
liaudį nuo reakcijos jungo.
, Ką gi pažangioji Amerikos 
lietuvių visuomenė daro, jkad 
tų veikimų parėmus? ' Beveik 
nieko, — tuo tarpu kai kleri
kalai renka ir renka aukas sa
vo tikslams. Ir tuo pačiu lai
ku žymi dalis sandariečių ima 
šelpti dar kokius tai fašisti
nius gailavus!

Tas apsileidimas turėtų pa
sibaigti. *

Pasiuvo, žinoma, mamytė čys- 
tos bovelninės drobės kelnytes 
su viena šleika per petį, bet kai 
vaikas, tai vaikas — ėmė ir 
prišL.pino jąsias pasknikas.

Ir kad tau būt galas — bu 
šlapina Jai šlapina.

Tuomet motina įr sako:
“Žinai, tėvai, iš to vaiko kita 

nieko neišeis, ši.... į kelnes, šie- 
nikus pūdo — leiskim jį į kuni
gus, išmoks, užsivilks ilgą suto- 
ną ir nebereikės kelnių. Nutarė 
ir padarė. Mažas Kiaulevičiukas 
mokinos, kad žinotumėt, net 
miela.

Tuoj pralenkė savo mokyto
jus: zakristijoną su vargonin- 
ku ir rudeny tėvas veža jau 
dvaĄiškon muzikos mokyklon 
jįjį. Kai sako raštai, egzami
nus pirmu mokiniu išlaikęs.

Savo gabumais nustebinęs ne 
vieną profesorių, o rektoriui 
dvasiškos mokyklos net įrašęs 
sekančias eiles į albumą:

“Dūšią ir kūną tau paliecia- 
voju, Už nevalnyką ant amžių 
pastoju”.

Kai kurie dvasinės muzikos
Klajūnas.

žymaus veikėjo Lietuvo- 
kur pakliudoma ir mus 

studentai-misjjonieriai. Apiie 
juodu ten taip pasakyta:

“ ‘Kaip ten sekasi Ame
rikoje dviems ponaičiams: 
vienam studentui, kitam ne
va studentui. Abudu iš fa- 
šistų-monarchistų liogerio.’ ”
Bet sandariečių “Vienybė” ir 

“Dirva’’ dar vis teberemia tuo
du fašistuku. Pradžioje juodu 
rėmė ir daugelis pažangesniųjų 
sandariečių rytinėse valstijose, 
ir ačiū tam jiem dviem pavy
ko gerai pasišienaut kai ku
riose rytinėse kolionijose. “Vie
nybe,” pav. praneša, kad Wa- 
terburyje jiem davė po $100 
Petras Devenis ir JDr. Mikas 
Devenis; $15 J. Deliniks; po 
$10 K. Kažemėkas, V. šeštokas, 
_£. Lukienė, J. Jokša, S. Čepas.

IL i etų vos moksleiviją ir mane, 
jogei minėtieji 
yra pažangiosios moksleivijos 
atstovai. Savo aukomis jie per 
klaidą parėmė reakcionierius.

stiečių Liaudininkų Partija, 
ir nepaisant to, kad po kab- 
legramu vardu tų mums 
brangių organizacijų pasira
šo jų valdybų nariai tokiais 
mums žinomais ir 
gerbtinais vardais,

‘ D-ras Staugaitis,
Kaminskas, Juozas Toliušis, 
Valaitis, Ralys ir Tamošai
tis, kaikurie mūsiškių la
biau tiki dviem nežinomiems 
studentams (tik vienas jų 
yra studentas. “N.” Red.), 
ne kaip didelėms organizaci
joms ir partijoms, kurių var
du pasirašo didžiausieji, ug
nim, kardu ir metų eilių 
darbštumu tvirti vyrai. Ro
dos netikėtina, bet taip yra.” 
“Sandara,” norėdama sušvel

ninti tą nemalonią istoriją, ^sa- 
ko, kad į komitetą tų korpo- 
rantų šelpimui, “įėjo ir san
dariečių,” tuo tarpu kad tikre
nybėje jisai susidėjo beveik iš 
vienų sandariečių; kiti asmens, 
įėjusieji į tą komitetą, nors ir 
nėra Sandaros nariai, bet la
bai artimi jiems žmonės, ku
rie visuomet veikia su 
riečiais iš vieno. Todėl, 
Sandara, kaipo partija, 
miteto neužgyrė, bet
tai jisai buvo sandariečių su
organizuotas ir jų vadovauja
mas. •

Todėl “Naujienos” turėjo 
pilną teisę pasakyti, kad tai 
yra sandariečių padaras (juo 
labinus, kad tani komitete bu
vo ir Sandaros’ prezidentas p. 
Liūtas). Prie progos mes pa
sakysime, kad to priekaišto 
mes ncbutumt‘ darę taip griež
toje formoje, jeigu tie patys 
sandariečiai, kurie davėsi pasi
gaut ant korporantų meškerės, 
nebūtų nuolatos didžiavęsi sa
vo dideliu’ išmanymu visuome
nes reikalų ir nebūtų nuola
tos niekinę socialistus. “Vieny
be” visuomet buvo nachališ- 
kiausia šituo atžvilgiu ir ji da
bar kvailiausiai su tais korpo- 
rantais įsišoko.

Tą mes skaitėme reikalinga 
parodyti publikai. Be to, buvo 
ir kita priežastis, kad mes aš
triai pastatėme tą klausimą. 
Mes abejojome, ar “Vienybė’-’ 
ir kiti sandariečių laikraščiai, 
ėmusioj i remti fašistukus, ne
mėgins kartais paslėpti val
stiečių liaudininkų kablcgra- 
mą apie juos. Šita musų abe
jonė pasitvirtino daugiaus, ne
gu mus buvo manyta. *Nes 
“Vienybė” ir “Dirva” ne> tik 
nepaskelbė pilno kablegramos 
teksto, bet net šoko diskredituo
ti josios autorius (kodėl tą 
kablegramą užtylėjo taip pat ir 
“Tėvynė,” mes stačiai negali
me suprasti).

Net ir menkai su laikraštine 
etika besiskaitančioje lietuvių 
laikraštijoje, toks pasielgimas 
yra nepaprastas. Paslėpt svar
bų, visuomenės informacdjai 
skiriamą dokumentą ir paskui 
“kritikuoti” jį ir niekinti žmo- 

korporantai] nes, kurių vardai stovi po tuo
dokumentu, tai juk yra klau

‘SANDARA” SUSIGRIEBĖ.

Oficialis sandariečių orga
nas paskutiniame savo nume
ryje jau ne taip rašo apie kor- 
porantus studentus, kaip pir
miau, kuomet jisai stengėsi 
apginti vienybininkus.

“Kad į bcparlyVį komite
tą šelpti šių .studentų darbą 
įėjo ir sandayječių”, sako 
So. Bostono laikraštis, “tai 
buvo užklausta draugų. Lie-

* tavoje, ką jie žino apie šiuos 
studentus. Iš ten kablegra- 
mu atsakyta, kad tuodu stu
dentu ‘atstovauja neskait
lingą studęntų politinę re
akcinę kunigų palifunintą

* grupę’. Ir nepaisant to, kad 
tokią informaciją suteikia 
tokios svarbios ir rimtos 
Lietuvos pažangiosios jie- 
gos, kaip Lietuvos studentų 
organizacija, ‘Varpo’ drau-' 
gija, Aušrininkų ir Jaunimo j 
Ratelis, Mokytojų ir Val

Ir su kuo taip pasielgė tuo
du sandariečių laikraščiu? Nu
gi su savo “draugais” ir “vien
minčiais” Lietuvoje, su valstie
čiais liaudininkais!

“{Sandara,” kuri pirma mėgi
no juodu ginti, dabar* jam yra 
priversta reikšti savo nusiste
bėjimą, kad “kaikurie mūsiš
kiai” daugiaus tiki porai stu
dentų, negu daugiausia sanda
riečių gerbiamiems Lietuvos 
veikėjams. Prie to ji pasako 
apie “mūsiškius” dar vieną be 
galo keistą dalyką. Ji rašo, 
kad, kaip tik kablegramas at
ėjo, tai buvo daroma pastangų 
visai užgniaužti jį:

“Net buvo pasistengimas 
užslėpti musų draugų kab- 
legramą. Tada ‘Sandaros’ 
redaktorius pareikalavo, kad 
Centro Valdyba turėtų po
sėdį ir išspręstų, ar skelbti 
kablcgramus, ar užtylėti. 
Centro Valdybos posėdis, ve
damas vicepirmininko N. 
Rastcnio, vienbalsiai nuta
ria, kad niekas neturi teisės 
slėpti nuo sandariečių Jokių

t

Saulių Respublika
Andai perskaičiau dėdės Be

sparnio istoriją apie Sietuvą ir 
griaudus patriotinis gurgulas 
išsiveržė man pro gerklę iš vi
durių gilumos*).

—Dieve, aukštai būdamas, 
tariau šluostydamas . ašaras:— 
kitos, nors ir menkesnės šalys, 
vienok jau-senai turi savo isto
rikus, kurie diždiuojas savo did
vyriais, o iŠ mano — Saulių ša
leles nė am-am, tartum jos ir 
nebūtų ant šio svietoJ Ne, vy
rai, taip negali būti, bėga jčk 
laikas, o mes vis snaudžium, ga
na — kol atsiras už mane ge
resnis istorikas, imu plunksną 
ir rašau Saulių istoriją -(nepa
manyk it, kad Šiaulių).

Musų respublika nei maža nei 
didelė. Vardą sau gavo nuo 
sostinės pavadinimo Sauliai. 
Sostine gali lygintis su Berlinu, 
Paryžium ir Kauno Slabodka.

Gaila, kad vis dar neatvažiuo
ja mokslinės ekspedicijos kasi
nėti senų griuvėsių. Gatvės 
plačios ir siauros skystu purvu 
“grencavotos”, vieni namai į 
priekį išlindę, kiti užpakaly pa
silikę, nelyginant lyg kokį bale
tą derina šokti, ir visi nulipdy
ti visokiais popėrgaliais bei 
kvietinių miltų kisielium nutep-

donus poperius: “Organizuoki- 
mės, sako, draugai, į Profesinę 
Sąjungą. Buržujai, girdi, ker7 

,pa mums vilnas ir liepia kentėt 
ir melstis.

Organizuoti pasipriešinsime, 
kad čystai nenukirptų”. Prezi
dentas, pamatęs tokį neprausta- 
burnišką raštą, nuplėšė, astuo
ni us darbininkus tuoj—kalėji
mai!, o .spaustuvei už spausdini
mą bedieviškų raštų lyg sviestu 
per lupas užtepė 1000 litrų pa
baudos. Musų pinigai vadinasi 
didesni litrais, o mažesni cent
neriais. Sako, tą pavadinimą 
paskolinę iš labai kultūringo 
krašto — kol savąjį terminą 
rasime. '

Musų litrus laiko savo kišenėj 
.labai šventablivas 
Smailokaitis. *»».

Jis musų sostinėj 
tingas ir gerbiamas

ūkininkas

šalygatviai, kaip šveicarų Al
pės ir jais laisvai “spaceravoja” 
šviežiapienės ir senapienės, aš
triais negalis pasistiebdamos 
ožkos plakatus skaito ir valgo. 
Valgo tur būt tuos, kuprių iš* 
skaityt nepajėgia. Pas*mus mat 
laisvė labai didelė, galvijai ly
gus su žmonėmis, toki demokra- 
tinga, mat krašto konstitucija 
—nieko nepadarysi. Turim ir 
savo prezidentą— poną Gurgė-

Jis pareigas eina ščyrai ir są
žiningai. Anksti gula, vėlai ke
lia, gerokai įvąlgo, įgeria, ačiū 
Dievui, daineles dainuoja ir po
ilsio laiku užsikinko po kelis 
darbininkus į savo fejetoną, va
žiuoja ir niūniuoja iš* dabarti
nės kantiekos giesmę:

“Bolševizmą sustabdysiu, oj, 
oj, oj,

Darbininkams kailį nurašy
siu, o>jo-jo-joj.

Jų Sąjungas išdraskysiu, oj, 
oj, oj,

Kalėj ime supudysiu, oj j o-j o 
jojoj...”

Darbininkai, kai darbininkai, 
—visuomet galgonai. Statė, sta
tė namus, darbas ėjo gražiau
siai, plytas nešiojo, kalkes, ir 
nevalgę numiegodavo valandą ir 
vėl prie darbo, bet pabaigoj 
liepos gal velnio sugundyti tik 
še tau panbsėn ir išklijavo rau-

zulių respublikos” tilpo♦) Dalis “Saulių respublikos tilpo 
“Lietuvos Žinių” No. 178 ir 179 dar 
1923 m. Kitos dalies dėl labai supran
tamų, priežasčių Lietuvoj nebuvo ga
lima spaudinti. “Naujienose” telpa 
“Saulių respublika” ištisai. Kafn tas 
raštas taikoma, — nesunku atspėti. 
—Red.

autorite- 
asmuo.

Kartais apimti dieviškų dūmo
jimų graudžiai meldžias piliečiai 
prie jo namo, kai nesenai kad 
buvo. Gerai nebepamenu, bene 
Dievo kūno buvo rekulekcijos, 
aš kai visuomet klajojau gėrė
damasis sostinės įvairumais ir 
prie Smailokaičio namo, žiuriu, 
stypso dideliausis bromas aukso 
raidėmis išpintu parašu: “šven
tas, šventas, šventas litras Ūku 
Buku”. Net prasižiojau, o tuo 
tarpu nuo katedros atęina at- 
.liuliuoja minia, tartum marios, 
'gieda, plyšta, eina. Kunigas— 
jį kas žin kam poriankiai veda 
geriausis musų sostinės speku
liantas. Ir visi taip gražiai gie
da, jog mane toks griaudumas 
buvo apėmęs, kad atsiprašant 
vos susilaikiau sugeltus vidu
rius. Tai mat kas daros musų 
sostinėj, bet... aš gal turputį 
neistoriškai pradėjau.

Esu girdėjęs, kad istorikai 
rašo vis apie vieną kokį dalyką, 
o jau tą užbaigęs žergtioja to
lyn. Atsiprašau — imsiu tat ir 
aš vieną iš garsingesnių savo 
sostinės didvyrių — jėzuitą 
Kiaulevičių, kuris savo nuopel
nais pragarsėjo, kai tas ponų 
mėgiamasis Šarūnas iš Daina
vos. žinoma, musų Kiaulevi- 
čius žmonių nepiovė, dar neplė
šė jų turto ir gal vyno mažiau 
išgerdavo už Šarūną, bet kad 
mes jam dar prie gyvos galvos 
statysime paminklą, tai ir bur
tininko nereikia klaustis. O 
buvo tai vyras, jo galvoje devy
nios dešimt devynių rabinų ra- 
zumas sėdėjo. Nesupraskit, 
mielieji, kad jis jau mirė, ne— 
nemirė, tik dabar Smailokaičio 
draugijai’— “Nodiejai”, išva
žiavo aukso šalin aukų rinkti; 
žmonės kalba, kad — toli už ju
rų marių, už aukštų kalnų. Did
vyris Kiaulevičius gimė per mu- 
kas, kaip ir kiti musų respubli
kos piliečiai. Mažą jį mamytė 
penėjo" savo pilnomis krūtimis, 
kai jis paaugo — duodavo ma- 
navų kruopų košytės ir vis po
terėlių mokindavo.

ir lyrikos žinovad sakė, kad vi
sai Puškinu ar Baironu kve
piančios tos eilės. Baigė moks
lus ir pėsčias su diplomais vaikš
čiojo po respublikos žemę. Die-, 
vo žodį išguldinėdamas. Prezi
dentas išgirdęs kai kur atsitiku
sius stebuklus pakvietė jį sosti- 
nėn auklėti jaunuomenę viduri- 
niose mokyklose. Jis -sutiko ir 
dirbo. Ir ne be vaisių. Jau pra
ėjusią žiemą kai kuriąs iškabas 
jo auklėtiniai išmozojo degutu, 
o laike rinkimų į saulių parla
mentą, vaikai būdavo nušluos
tys rankove nuo lupų pieną ir 
lipa ant bačkos arba kas žin 
kokius cetelius kaišioja balsuo
tojams. Vos tik jis apsigyveno 
musų sostinėj, kai jau spėjo 
įkurti ir pirmininku likti šių 
(įraugų: “Tretininkų, Darbo Fer 
ije, Vaikelio Jėzaus, šv. Juo
zapo, šv. Zitos, Gyvojo Ražąn- 
čiaus, Aniuolo Sargo, ščėslyvo 
Smerčio ir daugybes kitų. Kai 
suorganizavo visą tą armiją, at
sikrankštęs iš gilumos krutinės 
sušuko generolo balsu:

“Pirmyn, berneliai ir nekal
tos panos!...“ —- rodydamas 
dviem pirštais į vietinę gimna
ziją. Kad žinotumėt koks bai
sus buvo mušis, mokytojai—tu- 
rėtis, kai ties Žalgiriu. 'Vieną 
tik direktorių Lupšą parmušo, 
bet gimnazijos nepaėmė. Tuo
met <sugrįžo poilsiui ir savo šta
bą apgyvendino Mokytojų Se
minarijoj. Blogos valios pilie
čiai kartais išsitardavo, kad buk 
ir deguto varyklą tenai perkėlę. 
Tenai ilsėjos ir vėl rehgės pulti, 
kur tik užuosdavo masonų liz
dą. Uosi’ turėjo, reikia pasa
kyt, kai geras gončius. Vieną 
ryt klajojau miesto sode ka- 
runka niūniuodama^ (pas mus 
tokia mada), ir girdžiu: “Ei, 
klajūne, kur eini, kas naujo?!! 
—klausia Kiaulevičius.

“Nieko, tėve dukavičnas” — 
atsakiau, nusilenkdamas.

“Kur gyvena kitos gimnazi
jos direktorius Sakarnis?” — 
klausia jis rrianęs, “O tai kam, 
tėveli?” —teiraujuos.

“Kam, aha, strategijos dabar 
—gudrumo, vadus, vadus pirma 
paimti!..—rėkia pirštą į dangų 
iškėlęs.«

“Del Dievo, kuriam gi galui, 
tėveliuk, tu musų?..”

“Suimt, suimt” — rūsčiai su
riko jis.

“Negi taip blogas žmogus ša- 
karnis ?!!

“Neboglas” —atrėžė jis man: 
“O tu ar žinai, kad jis pagonas 
neraliuotas, a? — ir su visa ar
mija puolė kitą gimnaziją. Kas 
žin ar tiesa, sako kaipo ronytą 
jį buk dabar paliosavę iš gene
rolo tarnybos ir šit delko musų 
didvyris Kiaulevičius išvažiavo 
Smailokaičio draugijai — “No- 
dieja”, aukų rinkti už jurų ma
rių. Daug dar yra musų respub
likoj didvyrių, bet apie juos ki
tą syk pakalbėsime.

(Bus daugiau)

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

šiaurys;

Devynerių De- 
vyneriauskienė

Vos tik švinta jau ji klupo- 
mis įeina bažnyčion. Prie.durų 
pabučiuoja kryžių, pasikreipia, 
apeina stacijas, kol kunigas 
pradeda laikyti mišias. O pra
sidėjus mišiom įsikniaubia į 
storą “šaltinio” knygą raudo
ja, reikia, kiek tik Įstengdama. 

[Skundžiasi Dievui, kad visi ją 
Į skriaudžia, kad visi pasileidę ją 
nori iš kelio išvesti. Verkia, 
gailisi, nuolat bamba nė pati 
nežinodama kuriam tikslui tai 
daro.

Išeidama iš bažnyčios nuils
ta. Visur atrodo vargai, nuodė
mės, visur jai klaiku, užtai na
mo eidama tampa lyg žado ne
tekusi. Bet kada eina į kam
barį atsigauna: jai viskas atro
do netvarkoj, visi kalti, visi blo
gi, taip kad mažos kibirkštėlės 
bereikia užkurti šio davatkyno 
gaisrui. Kada įsikarščiuoja — 
tai lėkit laukan visi šventieji! 
O keikimas jos, žodžius kaip iš 
gramatikos beria. Bet tose 
valandėlėse, kada nuslūgsta kai 
juta bangavus, mano apie dan
gaus karalystę. Taip baisu jai 
atrodo, kad yra netikėlių, nusi
dėjėlių Dievą užrustinusių. Jai 
matosi čia pat-ant žemes tokios 
baisybės, jog ir pragare* bjau
resnių nebėra.

šiandien nuėjus . klebonijon 
nuo zakristijono gavo nuplyšu
sias kunigo kelines. Jai atro
dė ,kad ji kažkokį turtą apturė
jusi iš pat dangaus aukštybių. 
Pasakė kitoms davatkoms, ku
rių subėgo būriai iš visų pakraš
čių. Visos pyašė atkirpti lope
lį kelnių gelumbės dėl brostvų. 
Į žemę neleidžia nukristi nė ma
žiausiai gelumbės dalelei. Visos 
jos atrodo taip šventos.

Visą reikalą sugadino jos bro
lis. Jis jau gerokai pagyvenęs 
juodadarbis, bet būdamas už
sieniuose gerokai sukulturėjo. 
Davatkas gainioja, kada jos jo 
kambary susirinkę kalba lemen- 
tacijas arba liežuvius mala.

—Ko jus čia tas.kelines dras
kote. Gal kada buvo jos pri... 
o dabar jas de>l brostvų dalija
tės. Ir dar taip čia maiste, kad 
nė užsiklausyti negalimu.

Kad įsukagės visas būrys., 
kaip vištos pereklės, rodos lan
gai byra. Kad užsipuls ant 
brolio:

—Ką, kaip tu šneki ? Kaip tu 
drįsti tai sakyti, bene nežinai 
kokia ypata jas nešiojo? O tai 
bedievis, kad kur galą rastum, 
kad nesulauktum *~savo smer
čio... *

Sujudo visas Jiųrys. Visos 
bambėjo ant Devynerių Devy- 
neriauskienės brolio, žadėjo 
skusti kunįgui, kad nuo bažny
čios atrašytų tokį bedievį. Be
galo stebėjosi, kad Dievas ne 
parodė čia pat stebuklo nu
trenkdamas senį perkūnais už 
tokias kalbas prieš bažnyčią, 
prieš kunigus—Dievo tarnus.

Susikarpė po mažiausį lopą. 
Parbėgusios namo kalbėjo rą
žančių varstydamos ant pirštų, 
kad Dievas teiktųsi užlaikyti 
bažnyčią ir nubausti nevidonus, 
eretikus ir visus kitus, kas tik 
ranką pakels prieš altorių.

Šiandie Devynerių Devyne- 
riauskienė savo brolį su pagie
ža žvelgia praeidinėdama pro 
šalį. Dirbs dirbus, žiūrėk ir 
bežvelgianti į brolį išsproginu
si akis. Jai ant širdies lyg gir
nų akmenys užgulė, kad tas jos 
brolis, taip pasielgė, kad netiki 
bęostvoms. Pinėsi visokios min
tys, blaškėsi. Kad taip sveti
mas butų gintų laukan, o dabar 
tikras byrioli^s. Neduok Dievu 
to sulaukti ne vienam. Liūdna 
pasidarė. Užsisvdjojusi atsidu
so:

— O tu Devynerių Devyne- 
riauskien, visos kančias ant 
svieto tau vienai reikia kentėti.. 
visi į tave taip ir žiuri akis iš
sprogdinę... •

Redakcijos Atsakymai
M. Bacevičiui. — Jūsų pra

nešimą gauta kada laikraštis 
buvo jau atspausdintas.



Pirmadienis, Itovas 3, 1921

Depositors State Bank atidarymas.

Rapolas Kavoliukas 
išteisintas.

M. Juraškis pats nusižudęs kar- 
čiamoj, liudija jo švogeris 
ir kiti, kurie tebesėdi kalėji
me ir tebetardomi.

Sausio 29 d.. Naujienų 21 
num. tilpo trumpa žinutė, pa
imta iš anglų dienraščių, apie 
nužudymą lietuvio Mikolo Ju
raškio. Joj buvo pranešta, kac 
prie 47 ir Wentworth gatvių 
tapo rastas bemirštantis M. 
Juraškis ir kad jis buvo pasi
sakęs, jog jis susimušęs su Ra
polu Kavoliuku, 2412 W. 47 
St. ir tapęs perdurtas peiliu.

Ta žinia labai skaudžiai ma
ne palietė, nes apie kokias 
žmogžudystes nė sapnuoti ne
sapnuodavau. O betgi tapau 
įtartas žmogžudžiu j r nema
žai delei to prisikentėjau. Ne
norėdamas ant visados pasi
likti įtartu žmogžudystėj ir 
nusitariau kreiptis į Naujie
nas, pasitikėdamas, kad jos ne
atmes manęs ir duos vietos 
laikrašty paaiškinti kokiu bū
du aš tapau ’ įtartas žmogžu
dystėj.

M ikolaš Juraškis buvo švo- 
geris K. Barkausko ir gyveno 
pas jį po num. 5942 S. Rock- 
Avell St. Ji. rasta perdurtą pei
liu ir paimta ligoninėn sausio 
!21 d., mirė gi sausio 26 d. Li
goninėj policija ir kiti klausi

ni jo jį kas jį perdūrė, bet jis 
to nepasakė. O kąda nuvažia
vęs K. Barkauskas pas jį ir už
klausęs “pasakyk kas tave per
dūrė,’’ jis buk atsakęs, kad Ka
voliukas. Ęet ten buvusieji 
lo negirdėjo arba nesuprato, 
nes visas pasikalbėjimas buvo 
v damas lietuvių kalboj. Tada 
K. Barkauskas atsisukęs į ten 
esančius detektivus ir kitus ir 
pasakęs, buk jam sakęs M. Ju
raška, kad jis tapęs perdurtas 
peiliu Kavoliuko. Ir tą pačią 
dieną aš tapau areštuotas. Tai 
buvo sausio 26 d. Prabuvau 
kalėjime iki sausio 29 d., ta
da tapau nugabentas pas ko
ronerį.

Pas koronerį visų pirma ta
po užklaustas K. Barkauskas, 
kokius jis turi įrodymus prieš 
Kavoliuką, kad jis perdūrė M. 
Juraškį. K. Barkauskas atsa
kė, kad jis buvęs nuvažiavęs 
su detektivu į ligoninę sausio 
26 d., 5 vai. vakare ir kada aš 
paklausęs M. Juraškio: “švo- 
geri, pasakyk man, kas tave 
perdūrė peiliu,” tai jis atsakęs: 
“Duok man peilį, aš paplausiu 
Kavoliuką, nes jis mane pa
pjovė.”

Klausimas. — Ar turėjai ko
kių piktybių ant Kavoliuko?

Atsakymas. — Neturėjau.
Kl. — Ar jus manot, kad 

Kavoliukas papiovė jūsų švo
gerį? t

Ats. — Nežinau.
Kl. — Kokiu laiku jus ma

tėt savo švogerį prieš tai?
Ats. — Mačiau 6 vai. vakare 

praeinant pro garadžių.
Kl. — Ar kalbėjai su juo?
Ats. — Nekalbėjau.
Tuo- ir užsibaigė Barkausko 

klausinėjimas. Tada koronerio 
teisėjai norėjo užbaigti tą vis
ką, bet K. Barkausko advoka
tas matydamas, kad nėra gerų 
įrodymų prieš mane, tardymus 
dar atidėjo iki vasario 1 d. 
Aš* turėjau vėl grįžti atgal į 
kalėjimą. Koronerio teisėjai gi 
abejodami mano kaltybe, pa
siuntė detektivus, kad surą^us 
kokiu nors budu tikrą tiesą. 
Ir tai gerai pavyko, ačiū pasi
darbavimui detektivo Jocį 
Cunnee.

Jis pradėjo ieškoti pėdsakų ir 
kada jis užėjo į p. Norvillo ap- 
tieką pasiklausti ar kartais jis 
nemato M. Juraškio sausio 24 
d. vakare.’ P-as Norvilla atsa-* 
kė, kad M. Juraškis tą vakarą 
buvo pas jį apie 7 vai. ir pirko’.

tada detektivus užėjo po num. 
4i>22 So. Western avė., pas 
Chas Venckaitį ir pasiklausė 
ar kartais nebuvo pas jį užėjęs 
M. Juraškis. Venskaitis atsa
kęs, kad jis minėto žmogaus 
nėra matęs per tris mėnesius. 
Bet kokiu tai budu detektivui 
pasisekė rasti primėtytų, ar tai 
kur padėtų tų Šen- Šen grūde
liu. Detektyvui tiek ir tereikė
jo. Tuoj jis suėmė C. Venskai- 
tį ir išsigabeno .tolimesniems 
tardymams.

Policijai pasiėmus Venckai- 
į į savo rankas, jis viską iš

pasakojo, kaip Xaš įvyko ir 
kokie dar žmonės kartu buvo, 
i'uojaus tapo areštuoti K. 
Barkauskas, M. Survilla ir T. 
\ enckaitis.

Vasario 1 d. tapau nugaben
tas antru kartu pas koronerį, 
bet aš jau jaučiau^ daug drą
sesnis, nes jau buvom penki, 
o ne vienas.

Koroneris pirmaiusia tardė 
Chas Venckaitį. .

Kl. — Buvo pas jūsų M. Ju
ra skis?

Ats. — Buvo su K. Barkaus
ku.

Kl. — Kokiu laiku?
Ats. — 8:30 vai. vakare.
Kl. — Ką jie darė pas jus? 
Ats. — Gėrė minkštus gėri

kus. Bet M. Juraškis buvo ge
rai išsikaušęs ir pradėjo dur- 
navoti. Galų gale išsitraukė 
peilį, rėžė peiliu į stalą, saky
damas, kad. jis nieko nesibijąs 
ir apsižvalgęs į visas puses, 
bet nematydamas, kad jam kas 
priešintųsi, smogė peiliu sau į 
vidurius.

Tai viskas, ką Chas Veno 
kaltis pasakė.

Tada buvo klausinėjami M. 
Survilla ir T. Venckaitis. Jie ir 
tą patį pakartojo, ką ir Chas 
V enckaitis.

Tada buvo pakauktas K. 
Barkauskas. Tas irgi daugiau 
nebesigynė ir dalinai patvirti
no pirmuosius liudininkus.

Kl. — Kada jus matėt savo 
švogerį?

Ats.---- Aš buvau su juo nu
ėjęs pas C. Venckaitį 8:30 vai. 
vakare. K 7

Kl. — Kokia tai buvo diena?
Ats. — Tą patį vakarą, kada 

jis liko sužeistas.
Kl. — Ką jus ten darėt?
Ats. — Gėrėm minkštus gė

rimus.
Kl. — Kaip ilgai jus ten*bu

vot?
Ats. — Iki 4 vai. vakare. 
Kl/ — Kur paskiau ėjot? 
Ats. —1 Aš nuėjau į garadžių, 

o M. Juraškis pasiliko pas C. 
Venckaitį. Kada aš sugrįžau 
atgal, tai buvo 9:30 vai. vaka
re, bet M. Juraškio jau nera
dau.

Iš jų liudijimų buvo aišku, 
nusižudo irpas jį sen-sen už vieną dolerį, kad Juraškis pats

Pereita šeštadienį į savo naują namą persikėlė Deposi
tors State Bank, vienas iš jauniausių bankų ant Town of 
Lake. Nors bankas nėra senas, bet sparčiai auga ir seną j ai 
vietai pasidarius ankštai, pasibudavojo puikų ir didelį banko 
namą ant kertės 47-tos ir Ashland Avė. gatvių, kurio atida
rymas ir buvo užvakar apvaikščiojamas.

Namas yra keturių augštų ir gražiai pabudavotas. Pats 
bankas užims pirmą augštą ir mezzaniną, o skiepe bus 
“vault’ai.” Bet namas taip pabudavotas, kad plečianties ban* 
ko bizniui, bankas galės užimti ir kitus namo augštus.

Banko vidus yra erdvus ir taipjau gražiai ir patogiai iš
taisytas. Viskas baigta marmuru ir riešuto medžiu.. 7

“Vault’ai” skiepe taipjau jau gerai įtaisyti. xJuos apsaugo 
apie 20 tonų sunkumo durys ir 18 colių storumo geležio ir 
cemento siena.

Atidaryme dalyvavo labai daug žmonių ir daugelis jų tą 
pačią dieną pradėjo čia taupyti savo pinigus —Vrs.

kad čia Kavoliukas yra visai 
nekaltas. Jie buvo klausinėja
mi ir deiei Kavoliuko suėmi
mo. Visi jie prisipažino, kad 
jie žino, jog Kavoliukas buvo 
suimtas ir neteisingai apkaltin
tas žmogžudystėj. Bet jie bi
jojęs! pasakyti policijai tikrą 
tiesi}, prisibijodami patys jlcliu- 
ti į bėdų.

Tokiu budu aš likau ištei
sintas dėl primestos man 
žmogžudystės, o K. Barkaus
kas su savo pagelbininkais 
įkrito į tą pačią duobę* kurią 
jie buvo iškasę man, nes jie 
visi pasiliko po areštu iki vis
kas bus galutinai ištirta.

—Rapolas Kavoliukas.

Lietuvių Rateliuose
Lietuvos Atstovas p. K. 
Bizauskas ir Konsulas Ža- 
deikis kalbėjo Bridgeporte

Vakar, kovo 2 d., 3 vai. po 
pietų, šv. Jurgio parapijos sve
tainėje buvo suruoštos iškil- 
iiiės-prakalbos atidarymo Lie
tuvos konsulato Chicagoje. Tai 
vietai užimti Lietuvos valdžia, 
kaip jau yra žinoma, paskyrė 
pulk. Žadeikį. Atidarymui kon
sulato atvyko iš Washingtono 
Lietuvos Atstovas p. K. Bi
zauskas.

Iškilmė pradėta dainavimu 
(Lietuvos ir Amerikos himnų ir 
dar pora dainelių. Dainas iš
pildė vietinis parapijos choras 
silpnokai. Tiesa, choras ir gan 
neskaitlingas nariais. Po to 
sekė kalbos. Kalbėjo: kun. Kru
šas, pral. Olšauskas, inž. Pau- 
liukonis (jiedu nesenai atva
žiavę iš Lietuvos), p. Mastaus- 
kas (netekęs džiabo Washing- 
tone), p. zadeikis, Lietuvos 

konsulas Chicagai ir p. Bizaus
kas, Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone.

Išskyrus p. Mastauską, kuris 
4yg Pilypas išlindo iš kanapių 
su savo federacija, savindama- 
sis sau ir savo partijai (kle
rikalams) visus Amerikos lie
tuvių nuveiktus darbus Lietu
vai ir kun. Krušą, kitų kalbė
tojų kalbos buvo ne tik paken
čiamos, bet ir rimtos.

Pral. Olšauskas pakėlė rodos 
dar iki šiol negirdėtą klausi
mą, būtent, kad Lietuvos ri
bos su Vokietija’ turi būti ir 
jis manąs, kad tai įvyks savo 
laiku, kur ten net apie Kara
liaučių. Jis pareiškė, kad Lie
tuva turi būti tokia plati, kaip 
kad ji buvo senovėje.

Konsulas p. Žadeikis aiškino 
konsulato užduotis ir jo santy
kius su Chicagos ir apielinkės
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lietuviais ir patarė lietuviams 
tvertis ir dėtis į Lietuvos ben
droves, pav. kad ir į “Galybę,” 
kurią reprezentuoja čia atvy
kusieji jau aukščiau minėti 
svečiai. Jis žadėjo duoti pata
rimų ir inofrmacijų čia gyve
nantiems lietuviams Lietuvos 
reikalais.

Paskiausiai kalbėjo Lietuvos 
atstovas p. K. Bizauskas. Jis, 
taip sakant, davė prisieką, jog 
jis tarnaus tiktai Lietuvos val
džiai ir rūpinsis reikalais visų 
lietuvių Amerikoje aplamai, ne
žiūrint kokių pažvalgų jie bu
tų, nes aš, sako Lietuvos atsto
vas, esu skirtas Lietuvos val
džios ir jai už savo darbus at
sakau.

Kai dėl santykių su spauda 
ir kilus nesusipratimams dėl 
Lietuvos reikalų, jis kvietė at
siklausti Lietuvos atstovybės, 
o jei, girdi, aš busiu kaltas, tai 
rėkite ant manęs, o jei jus bu
site kalti, tai pavelykite man 
rėkti ant jūsų.

Del padėties Vilniaus ir Klai
pėdos atstovas pareiškė, kad 

dėl Vilniaus, tai Lietuva dirbs 
ir kentės. Jis .užginčijo gandus 
apie Lietuvos atsisakymą 
Vilniaus, jei Klaipėdos klausi
mas butų palankiai Lietuvai 

išrištas. Girdi, ta Lietuvos val
džia, . kuri atsisakytų nuo Vil
niaus nepasiiaikytų nė vienos 
dienos. Klaipėdos klausimu, 
atstovas sako, dar nėra tikrų 
žinių; gautos iš Lietuvos ži
nios rodo, kad pasiūlymai duo
ti Lietuvai derybose esą nege- 
riausi, bet vis tik esą geresni, 
negu pirmiau duotieji. Jis įsi
tikinęs, kad Amerikos atsto
vas, kuris pakviestas derybų 
komijon žiūrės j šį reikalą, be
šaliai ir esu yra vilties, kad 
Klaipėdos klausimas bus išriš
tas palankiai Lietuvai.

Žmonių buvo prisirinkę pu
sėtinai. Užsilaikė gan ramiai.

Gaila, kad kol kas neturi
me geresnės svetainės Lietuvos 
atstovams priimti. Reikia juos 
priimti skiepe.

Pirmininkas pranešė, kad tą 
patį vakarą Morrison viešbuty 
įvyksianti puota oficialiam kon
sulato atidarymui. —Vincas.

Kuriasi nauja organi
zacija

Lietuviai jau pradeda rūpintis 
rėminiu Lietuvos Socialde
mokratų Partijos.

Vasario 26 d. LSS. 4-tos 
kuopos susirinkime, būrelis 
draugų atsiliepdami į Liet. S. D. 
P. Komiteto atsišaukimą pir
mutiniai Išdarė to darbo prad
žią. Septyni draugai susitarė 
ir pasirašė, kad jie rems L. S. 
I). P. kiek išgalėdami. Jų prisi- 
žadėjimai ir mokėjimai yra se
kami:

M. J. Mauricas įmokėjo $1, 
Pasižadėjo — po $1. kas mėnuo;

F. Tverijonas įmokėjo 50c., 
pasižadėjo — po 50c kas mėnuo;

T. Tverionienė įmokėjo 50c., 
pasižadėjo — po 50c kas mėn.;

M. Kriščiūnas įmokėjo $1, pa
sižadėjo — po $1 kas mėnuo;

P. Grigaitis įmokėjo $5., pasi
žadėjo — po $5. kas mėnuo;

F. Skamarakas įmokėjo 50c., 
pasižadėjo —po 50ė kas mėnuo;

J. Vainauskas įmokėjo $1., 
pasižadėjo — po $1. kas mėnuo;

J. Vainauskas įmokėjo $l.t 
pasižadėjo-—po $1. įkas menuo; 
viso sumokėta $9.50 ir po tiek 
tie draugai sumokės kas mėnuo. 
Tai yra puiki pradžia!

Po to prisirašė dar du variai, 
būtent: Wm. Plack ir drg. Sla
pukas sumokėdami po 50c ir 
pasižadėdami mokėt po 59c. į 
mėnesį.

Sekamą penktadienį yra šau
kiamas steigiamasis susirinki
mas, kur bus sukurta* Rėmėjų 
Kuopa, išrinkta tos kuopos val
dyba ir pradėtas platus darbas. 
Visi lietuviai yra kviečiami pa
tapti Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos rėmėjais.

— J. šmotelis.

Skaitykit ir platinkit 
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Universal State Banko 
apvaikščiojimas

Lietuvių bankas švenčia taipjau 
septynių metų sukaktuves.

šeštadieny,kovo 1 d., tapo ati
darytas Universal State Bankas 
senoje, išdabintoje, puikioje 
vietoje. Vieta —- Halsted ir 33 
gatvių, ta pati, bet namas, ban
kas, tai naujas, pergali ir dau
gelį didmiesčio bankų. Viso na
mo frontas naujas. Dvejos iš 
Halsted gatvės geležinės durys; 
per vienas įeiti, per kitas' išeiti, 
žmonės da nepripratę tad stovi 
linija ir laukia kad bus pertrau
ka, tada net užsikemša durys.

žmonių susirinko didžiausios 
minios, visi, turbut iš po m atra
šų, pančiakų ir kitų vietų su- 
krapštę neša ir su džiaugmsu 
dftda į naują banką savo pini
gus.

Vidurys banko labai puikus 
visur ištaisytas tikru Alpų 
marmuru; darbininkai už kro- 
telių uždarinėti, dirba sušilę pri- 
iminėdami pinigų kupetas.

Įeinant, po kairės, pakeltoje" 
vietoje stovi Universal State 
banko prezidentas, p. J. J. Elias. 
Jis pasitinka svečius ir sveiki
nasi su kai kuriais senais pažįs
tamais. Tenai stovi ir gėriai 
banko išvaizda advokatas K. 
Gugis, Dr. Graičunas, p. Melda- 
žis ir kiti.

Kaip čia nesigėrėti, kad žmo
gus jautiesi kaip dideliame gė
lyne. Visur aplinkui gėlės, visur 
bukietai. Daug jų prisiuntė biz
nieriai su geriausiais velijimais. 
Kiekviena moteris ar mergina 
įėjusios vidun gavo po gražią 
rožę ar leliją, ičjo jos, stojo į 
liniją ir su džiaugsmu ėjo lau

kan, kad padaryti vietos ki
tiems.

Mačiau p. S. V. Valančių dali
nant vyrams cigarus. Turbut 
geri cigarai, kad traukdami ir 
pūsdami durnus linksmai šypso
josi. Vienas sakė: “reiks vėl 
pasisukt, gal gausiu da vieną.”

Pasigirsta stipri puiki muzi
ka. Tai didelis puikus benas di
deliame automobiliu j e važinėja 
po Bridgeporto apielinkes link
smindamas savo kaimynus. Au
tomobilius dviejų augštų visi 
muzikantai augštai, puikioje 
uniformoje griežia visokius 
maršus. Jie, tarsi kvieslys, su
kvietė minią į Universal State 
Banko “Grand opening”, kuris 
prasidėjo kovo 1 d. ir tęsis iki 
kovo-8 d.

Muzikantus surinko geriau
sius, jų vadovas p. Bakševičia. 
Jis, kaipo artistas, puikiai moka 
valdyti diriguoti. Jų buvo 12 
vyrų. Jie graino viduje ir lauke 
prie banko, žmones kalbėjo: 
“tai bent trubočiai.”

Bakševičia dabar yra bridge- 
portietis; jis nupirko vietą nuo 
Liberty Land and Investment 
Corporation, 3301 So. Halsted 
str. kuri užsiima dabar Real Es- 
tate bizniu.

Ačiū Universal State banko 
prezidentui, p. J. J. Ellias ir p. 
Bakševičiui mes pasiklausėm 
puikios muzikos dovanai.

Išeinančios iš bankos dvi gra
žios merginos, su rožėmis ran
kose, kalbėjosi: “Lai palieka 
musų pinigai šiame banke, — 
tokiis gražus ir tvirtas dabar 
bankas...”

Teisybę jos sako: gražus ir 
tvirtas dabar yra Universal 
State Bankas.'

Bankas dabar švenčia netik 
persikėlimą į savo puikiai per
statytą ir gražiai Išpuoštą na
mą, bet ir septynių metų savo 
gyvavimo sukaktuves. Tai yra 
pastebėtina, kad į tokį trumpą 
laiką bankas tiek augštai iškįlo 
ir pasiekė tokio milžiniško tur
to — vėliausiu apskaitymu virš 
$3,000,000. Tai yra didelis nuo
pelnas jų vedėjų. — Bubnis.

NAUJIENŲ * 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniajs nuo 10 v.

ryto iki 2 val^po piet.
L-....... - ■ ■1---------- -

Bridgeportas
Kun. Alšauską išprašė,

Žmonės pasakoja, kad (kly
kusiam “Biznio 'reikalais” pi ' 
lotui kun. Alšauskui kartais nė 
kaip pavyksta. Vieną dieną 
kun. Alšauskas su kitu dideliu 
ponu užėjęs į vieną vietą “pa
žuvauti” amerikiečių dolerių. 
Bet kaip tik žmogus patyrė, 
kad čia yra pralotas kun. Al
šauskas, tuoj aus paprašė jį kuo- 
greičiausia apleisti namus. Dar 
bandyta buvo pasiaiškinti, bet 
žmogus pareiškė, kad su juo 
jis nieko bendra nenori turėti 
ir parodė duris. Aš sakysiu, 
kad kartą padaryta proletaria
to sieloje žaizda ilgai neužgy
ja-

* *♦
Ketvirtadieny, vasario 28 d., 

pasimirė Justinas šerifas, 3221 
Lime Str. Jis turėjo groserio 
krautuvėlę, bet ir užsiimdavo su 
naminėle. Baisiai gerdavo deg
tinę, nežiūrint iš ko ir kaip jį 
buvo padaryta. Patsai ją dirbo 
ir nuo pirmadienio, kaip sako 
kaimynai, gėrė be perstojimo. 
Pašaukti daktarai atsisakę gy
dyti. —- Bubnis.

Durys atidarė “registerį.”
Pas p. Kl. Ramašauską įvyko 

juokingas incidentas. -
Geras ir, rodos, teisingas žmo

gus gana tankiai atsilankydavo 
į p. Ramašausko vaistinę 3313 
So. Halsted St. Jis buvo patiki
mas asmuo, bet paskutinį kartą 
jam atsilankius, kuomet savi
ninkas buvo atskirame kamba
ry, pasigirdo skambėjimas “re- 
gAst^rio”. Ramašausko vaikai 
rado tą “gerą ir, rodos, teisin
gą” žmogų bestovintį prie “re- 
gisterio”. Pastarasis yeikiai išė
jo. Į kiek laiko atgal atvykęs 
tas “geras ir, rodos, teisingas” 
žmogus aiškinosi, kad jis išne- 
tyčių pasirėmęs ant “registe- 
rio,” o už kelių minučių jis jau 
aiškino, kad jis smarkiai sutren
kė durimis h' registeris pats at
sidarė, tik nepalakė kas “iš- 
punčiavo” šešis dolerius.

* * .♦
Mildos išnuomavimas.

.... Aną dien pranešiau apie 
Mildos teatro - išnuomavimą pp. 
Pranui Šatkauskui ir Jokūbui 
Maskoliūnui ant 10 metų. Tik
renybėje teatrą^ yra išnuomuo- 
tas penkiems metams su kitų 
penkių metų privilegija.

* *
*

Tautišką parapiją valdys 
vyskupas.

Ptreito antradienio vakare 
“truščiai” pasirašė po peticija, 
kurioje prisižada būti “Senq 
Rymo katalikai” ir klausyti to 
vyskupo, kurį atstovauja dabar
tinis kunigas Stasys Linkus, o 
tuo vyskupu yra Carfora.

Reiškia, didelė permaina įvy
ksta, vieton “gengių” komitetų^- 
—“truščių” ir taip sau “pašė- 
navotų” žmonių, parapiją, tau
tišką parapiją, valdys kun. 
Stasys Linkus, po globa vysku
po Ckrfora. Gerai, ir gal būt 
gerai; reiškia, parapiją valdo 
žmonės, žmones valdo kuni
gas, kunigą gi valdo vyskupas. 
Bet klausimas kas kitus tuos 
“konfratus” suvaldys, kurie 
“pališuoja” gatves Chicagoje?

* *
*

Jau gauta žinios, kad Jonas 
S. Venslovas ir Ko. ktiri satys 
naujus ir taisys senus namus ir 
kitokį darbą atlikinės, nusisam
dę dailią vietą 3235 S. Halsted 
St., -antros lubos, ir pradės savo 
darbą, rodos, ^Ctb kovo 1 d.

’ Reporteris,

--------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

GERU Naujienų akai* 
tytojoo ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

. 1 ii.. 1 w ..ui . ~ . .... u . 1^^-*

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

b

Iš Aštuonioliktos gal. 
apielinkės

Dar žodis dėl “Be šulo.”

Pas lietuvius yra įsigyvenęs 
įprotis girti lošėjus, nežiūrint, 
kaip prastai jie ne loštų. O jęi- 
gu kas išdrįsta kritikuoti juos, 
tas būna apšaukiamas šmeiži
ku. Panašiai atsitiko ir su ma
nim. Aprašydamas Simanb 
Daukanto Teatrališko Jauni
mo Kliubo (vakaro vedėjas vie
toj žodžio “kliubas” variojo 
“ratelis”) vakarą pakritika
vau netikusiai sulošto veika
lo “Be Šulo” lošėjus. Ir už tai, 
kad negyriau, bet aprašiau taip 
kaip buvo, mano prietelius Ten 
Buvęs pasakė >man pamokslą, 
kuris verčia mane dar keletą 
žodžių tarti.

Visų . pirma turiu pasakyti, 
kad Ten Buvusio susirūpini
mas mano partyviškumu yra 
visai bereikalingas. Į dailę žiū
riu bepartyviškai, man nesvar
bu kas lošė, bet svarbu kaip 
lošė, tai viena. Antra, vakaro 
rengėjai neturėjo atspausdinę 
programo, tai kaip-gi aš galiu 
žinoti kokiūfi partijai Įjie pri

klauso, kuomet nežinau nė kas 
per vieni tie lošėjai. O kad “So
fija” geriau lošė už kitus, tai 
tame juk ne mano kaltė.

Ten Buvęs pareiškė, kad 
mano kritika buvusi neteisin-

(Tąsa* ant 6-to pusi.)

PRANEŠIMAS 
Westsaidiečiams

Kurie skaitote Naujienas ir 
kuriems reikia Naujienų agen
to, arba norite užsirašyti Nau
jienas, tai malonėkite atsilanky
ti prie Naujienų agento.

Kurie užsimokės už Naujie
nas už metus laiko, tai gaus Ke
leivio Kalendorių vertės 50c. dy
kai. O kurie dar nesate Naujie
nų skaitytojai, tai užsisakykit 
Naujienos ant pusės metų, taip
gi gausite Keleivio Kalendorių 
dykai . Tokia proga bus iki ko
vo 10 dienai, 1924. Jei kam rei
kės turiu ir kitų laikraščių.

WM. SABALIAUSKAS, 
Naujienų Agentas, 

2345 So. Leavitt St., 
Chicago, III.

PADĖKOS ŽODIS.
A. f A.

Tariame širdingą ačiū vi
siems giminėms ir pažįsta
miems už dalyvavimą laido
tuvėse, kurios įvyko vasario 
22 d. 1924. Ona Sku’kauskie- 
nė, vyras Kazimieras Sku- 
kauskas, duktė Elena, tėvas, 
motina ir brolis Puniškiai.

Dar kartą tariam visiems 
ačiū. Kaz. Skukauskas.

Pagelbėjo tėvui.

Visoje Šeimynoje, tėvas turbut yra 
netobuliausias narys ir jis nepaiso 
persišaldymo nei kosėjimo. Ir yra 
tiesioginė pareiga motinos ir dukte
rų, kad'prižiūrėti, jogei jis vartotų 
FOLEY’S HONEY IR TAR COM- 
POUND tuojau. Yra maloni ir gera 
vartojimui gyduolė, prašalina greit 
persišaldymą ir gerklės “skaudėjimą. 
Nėra opiumo. Parduodamos visur.

FOLEY AND CO., 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose Brighton Park ■ Iš visų kampy PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME
(Seka nuo 5-to pusi.) Atsakymas Parkunui.

ga ir paglostęs “Be Šulo“ lo
šėjus sako: “o paskui mono
logas “Gamta ir Vargdienis.” 
Čia Gamtos lošėja gavo didelį

rėš rolę.” Ne monologas, bet 
dialogas buvo lošta ir jį sulo- 
šus “Gamta” jokio gėlių bu
kietą negavo. “Marė“ gavo bu
kietą sulošus “Be Šulo,” tai yra 
dar prieš “Gamtos ir Vargdie
nio“ pasirodymą ant scenos. Ir 
kuomet “Marei“ įteikė bukie
tą, tai publikoj pasigirdo bal
sai: “Wrong party.” “Ne tai 
ypatai.” Bet “bepartyvis” ir 

“bešališkas” Ten B.’vęs tatai 
“negirdėjo.“

Juokdarys tas mano priete- 
lius. Jis mano, kad “Marė“ ge
lių bukietą gavo, tai ir veika
las buvo suloštas gerai. Juk 
bukietą galima įteikti ir pras
tiems lošėjams, tai kaip tada, 
bukietų vaduoj anties, žunosil 
ar gerai, ar prastai lošė? Antį 
nelaimes pas lietuvius tankiau-1 
šia bukietą gauna ne tie, ku 
rie savo gabumais užsitarnau-Į 
ja, bet tie, kuriems jis (bukie-| 
tas) yra... Tad 
dėjus, kaip Ten 
bukietas tankiai

tokius spren- 
Ruvęs, gėlių 
“sufulina.”
padarytų pa

kulota,
Apart pirmiau 

stabų dar nurodysiu 
kurios, jAigu lošėjai ,atkreips 
domę, padarys jiems šiek tiek 
naudos. Veikale “Be Šulo” An- 
tanas turtingas • fabrikantas 
Įsimyli į Sofiją. Bet jis meili
nosi prie jos šaltai, bejaus
miai. Nesimatė pas jį nei ki
birkštėlės to meilės jausmo, 
kokis pas įsimylėjusį vyrą yra. 
Jis byvo viskas tik ne įsimylė
jęs vyras į moteriškę. Kuomet 
tarpe Antano ir jo gero drau
go Jurgio įvyksta nesusiprati
mas dėl Jurgio pačios, Marės, 
ir jie ant tiek susipyksta, kad 
Jurgis iššaukia Antaną į dvi* I 
kovą, tai šitokioj susijudinimo 
valandoj jie, kaip vienas taip] 
ir kitas, netiktai neparodė to 
sujudimo, kokį žmogus turi 
jausti rizikuodamas savo gy
vastį, bet dar ne iškentė nesi
juokę. Jiems besirengiant į 
kovą įbėga Marė ant scenos ir 
puola į tarpą jų šaukdama: 
“Jus per mano lavoną pirma 
perlipsit, negu pradėsit muš
tis.” Šitie žodžiai turėjo suju-| 
dint/i kiekvieną, bet ji juos iš-1 
tarė taip, kad juoktis reikėjo. I 
Ji pati irgi juokėsi.

Jeigu tiesa, kad šie lošėjai 
jau per kelioliką metą veikia 
dailės srityje ir yra suorgani
zavę keletą dailės organizaci
jų įvairiose miestuose, kaip 
Ten Buvęs sako, tai yra blo
gas ženklas, kad jie nesugelria 
išvengti tokių klaidų, kaip kad 
augščiau nurodžiau. Tečiaus 
dėlto jiems nėra ko nusiminti. 
Priešingai, reikia daugiau gi
lintis į dailę ir prasilavinti tei
singiau lietuviškai kalbėti.

—Patronas.

Naujienose vas. 25 d. tilpo 
Perkūno žinutė “Taip neturėtų 
būti”, kurioj jis rašo apie ne
tvarką Keistučio Kliube ir j ieš
ko kaltininkų, pats Perkūnas 
būdamas didžiausiu kaltininku. 
Jis pats buvo komisijoje ir da
lyvavo dviejuose komisijos su
sirinkimuose, bet toliau nebesi
rodė, betgi ir iš komisijos nere
zignavo. Skundžiasi, kad jį ko
misija ignoravo, bet apie tai jis 
niekad nepranešė Kliubo sus'i4 
rinkime. Toliau sako, kad ko
misija paruošė netikusią konsti
tuciją. Jeigu ji butų buvusi ne
tikusi, tai ekspertų susirinki
mas nebūtų jos priėmę. Perkū
nas sako, kad komisija pridir
busi klaidų ir paskui norėjusi 
kaltę suversti ant spaustuvės. 
Gerai gi žinoma yra, kad kalta 
komisija, o taipjau ir jos narys 
Perkūnas’^ išdalies ir spaustuvė. 
Tai yra visų neapsižiūrėjimas.

Perkūnas paskui užsipuola 
ant W. Strygo, kad tas davė 
įnešimą nemokėt spaustuvei bi- 
lą iki nebus gatava konstituci
ja. Matyt, Perkūnas daugiau 
rūpinasi Naujieną bylomis, ne
gu jos pačios, nes aš ir du ko
misijos nariai kalbėjomės su 
spaustuvės vedėju J. šmoteliu ir 
jis pilnai sutiko palaukti iki bus 
pinlai paruošta konstitucija.

—Jonas F. Aleksandravičius.

Bolševikai ir katalikai užmynė 
“Piršliui“ ant korno. Bolševikai 
vadina “Piršlį“ apgaviku. Anot 
jų apgavimas yra tame, kad jis 
ima pinigus už pagarsinimus ir 
adresus. Leidėją primeta Lie
tuvių Socialistų Lygai. Mat apie 
4 metai atgal jis buvęs jos na
rys. Bet vargšai užmiršo, kad 
jis yra jų draugas: jis padėjo 
išmest iš kuopos Aglinską, Gu- 
gį ir kitus jiems nekošernus. 
Jis da nesenai buvo jų narys. 
Jis, kaip sako “Piršlio” leidėjas, 
jau apženijo porą bolševikų, bet 
tik negaflys surasti jų redakto
riui — nė viena jo nenori. Ber
nas supyko ir išvadino apgavi
ku. “Draugo” kunigai negau
dami nuo “Piršlio” komiso irgi 
supyko. Jie spėja, kad: 
neleidžia klerikalai”, bet 
social-laisvamanis, arba 
žydpalaikis..

Kuomet jie suveda ir gauna 
gerai apmokėti tai panelė vadi
nasi, o kaip “Piršlys” suveda, 
tai būna “kumelė“.

Cicero. — Lietuvių Moterų Susiv. 
Balius su dovanomis moterims už 
gražiausi Šokimų valso įvyks kovo, 4 
d. 7 vai. vak. Liuosybės Svet. — Kvie
čiame gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Kas turi knygučių veikalo “Pabaig
tuvės”, prašomi pranešti X. Saikui, 
1822 Wabansia Avė. r’

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu
bo North West Side mėnesinis 
rinkimas įvyks kovo 3 d., 7:30 v. v., 

Malonėkite 
nes bus 

Taipgi

— A. Lungevič. i

Kusi

parapijos svetainėje.
visi kliubo nariai pribūti, 
daug reikalų dėl pilietybės.
šis kliubas pagelbės nariams tapti pi
liečiais.

NORTH SIDE. — Vaikų Dr-jėlės 
Bijūnėlio susirinkimas įvyks pirma
dienį, kovo 3, 7:30 v. v. Liuosybės 
Svet. Visi nariai susirinkite laiku.

Valdyba.

“Piršlys” nusispiovė

W. Strygo atsakymas Perkūnui

MOTERŲ
REIKIA mergaitės arba jau

nos našlės, apie 30 metų am
žiaus, prie namų darbo, 3 šei
mynoje, gera alga. Rašykite.

Petras Jakas, 310 Stephen- 
son Avė., Escanaba, Michigan.

REIKIA merginų prie siuvi
mo matrasų, turi turėti patyri
mą prie spėka varomų mašinų. 
Darbui nuo štukų garantuoja
ma $15 į savaitę. A. Brandwein 
& Co.„ 2343 So. State St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Moksleiviy vakaras
Vienintelė lietuvaitė šokėja 

Aldona Narmonta daly
vauja moksleivių vakare.

Aldona Narmontaitė, klasinių 
šokių šokėja ir šokių mokytoja, 
pasirodys moksleivių vakare, 
kuris įvyks Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted St., subatoj, 
kovo 8 d., 8 valandą vakare. Pa
matysime ją iŠpildant tokius šo
kius: “a Rainy Day” ir “Rustic 
orchard”. P-lė Aldona mokinasi 
klasinių šokių jau virš 15 metų. 
Ji turi virš 5 metų praktikos 
kaipo šokių mokytoja. Ji moki
nosi prie amerikiečių ir rusų 
baletų mistrą. Per savaitę ji 
perleidžia 2150 mokinhj nuo 5 
metų iki 15 viešose mokyklose 
ir dar turi daug privatinių mo
kinių.

Neužmirškite atsilankyti ant 
moksleivių vakaro kovo 8-to ir 
remkite lietuvius, kurie lavinasi 
dailėje ir tuos, kurie yra jau 
atsiekę pasižymėjimo.

—Moksleivis.

Naujienų 47 num. tilpo Per
kūno žinutė apie Keistučio Kliu- 

Įvo veikimą, kurioj jis daugiau
sia užsipuola ant W. Strygos. 
\ Jis vadina Strygą konstituci
jos komisijos pirmininku, kuo
met ištikrųjų aš nesu jokis pir
mininkas. Kad butų visiems aiš
kiau, reikia pasakyti kaip tie ne 
susipratimai iškįlo. Prieš kiek 
laiko Kliubas spausdino naują 
konstituciją, kurion įsiskverbė 
kelios nepakenčiamos klaidos. 
Buvo išrinkta komisija patirti 
kas tas klaida^* padarė. Komisi- 

I ja išdavė raportą, kad konsti
tucijos komisija nepasilaikė 

Į nuorašo ir todėl negalima buvo 
sužinoti kas yra ištikrųją kal
tas. Kliubas nutarė Naujienų 

Į bilą apmokėti, komisiją panai- 
Į kinti ir užbaigti visus tyrinėji
mus. O Perkūnas dabar bando 

I sukelti naujus nesusipratimus,.
Kliubas išrinko naują komisi

ją iš 5 narių atspausdinti kons
tituciją be klaidą; taipjau pada
ryti dvi kopijas, kurių viena bu
tų paduota spaustuvei, o kita, su 
valdybos parašais ir antspauda, 
pasiliktų Kliubo archive. Komi
sija dabar jau veikia ir paruoš 
tokią konstituciją, kokios Kliu
bas reikalauja, nežiūrint kiek 
laiko nė imtų.

Perkūnas taipjau rašo, kad 
Kliubas svarstė kur prisidėti — 
prie KHubų Federacijos ar prie 
Susivienijimo Progresyvių 
Draugijų ir kad aš piestu sto
jęs, kad kliubas prisidėtų prie 
kominterno išperos, o paskui 
betgi mane išrinko atstovauti 
Kliubą prie Kliubą FederAcij.os 
ir paskui taip mokina: “Kas ma
tė siųsti priešininką prie draugi
ngos organizacijos.” Reikia pa
sakyti, kad tai yra ne tiesa. Aš 
piestu nestojau ir nesu priešin
gas priklausimui prie Kliubų 
Federacijos, o mane išrinko to
dėl, kad aš nesU taip siauras ir 
vienpusiškas. Ta komisija susi
deda iš trijų žmonių ir jos Užda
viniu yra gauti iš Federacijos 
visas reikiamas žinias ir paskui 
pranešti Keistučio Kliubo susi
rinkimui.

—Keistučio Paš. Kliubo ko
respondentas W. Strygas.

[Šituos bergždžius ginčus 
skaitome užbaigtais. — Red.].

Z

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

jo 
arUa 
koks

Roseland —• Lietuvių Amerikos Pi
liečių Politiško Kliubo extra susirin
kimas atsibus panedėly, kovo 3 d., 
K. Strumilos svetainėj, 7:30 vakare, 
Visi nariai malonėkite laiku atsilan
kyti, nes bus daug • svarbių reikalų 
svarstoma dėl ateinančių rinkimų. 
Taipgi yra kviečiami visi, kurie da 
nepriguli prie kliubo.

— Kliubo Valdyba.

REIKALINGAS senyvas žmo
gus be šeimynos padėt dirbti 
ant farmos. Valgis, drabužiai ir 
atlyginimas. Atsišaukite T. Ro- 
kis, 1846 W. 46 St. vakarais.

TUOJAUS —

PARDAVIMUI 
Grosernė ir bučernė. 
Su namu.

Atsišaukite
* 5358 So. Robey St.

PARDAVIMUI mažai vartotas 
pianas. Taipgi ir seklyčios setas 
turi būt parduotas greitai, nes 
parduodame namą, turime išsi
kraustyti. Pianas vertas $800, par
duosiu už $300; setas vertas $200, 
parjosiu už $100. Atsišaukit 

3512 S. Parnell avė. 2-ros lubos

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Vieta visokių tautų apgyven
ta. Biznis geras. Turiu parduoti, 
nes einu į kitą biznį. Tel. Prospect 
1266. Savininką galima rasti va
karais nuo 6 iki 7 vai.

3230 Emerald Avė.
Tel. Yards 1567

PARDAVIMUI ant pusės 
beauty ir novelty krautuvė, lie
tuvių kolionijoj ir Central 
nuacturing distrikte.

751 W. 35th St., 
Tel. Boulevard 1796

WEST PULLMANE turiu mai
nyti pirmus morgičius, $5,000 po 
50 dol. atmokėsime ant mėnesio 
ar daugiau ant namo ar restarano, 
jeigu bus reikalinga pridėsiu ir 
gatavų pinigų, kad tik gera vieta 
ir geras biznis.

t S. Markūnas
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

WEST PULLMANE 
Parsiduoda 

krautuvės, 
kambarius.

namas, 2
J po 6

medinis i 
2 pagyvenimai i 

Rendos neša 160 dol. 
į mėnesį. .Pačiam, vidury 
Kaina tik $12,000.

S. Markūnas 
654 W. 120 St.

Tol. Pullman 2856

miesto.

Ma-

ant 
tokių zaunų ir nusirandavojo 
didelį ofisą 115 So. Dearborn 
Št., Room 1021. Ten jis ant 
sienų sukabins visų savo parapi- 
jonų paveikslus. Atėjęs vaiki
nas ar mergina galės pasirinkti 
ir gavęs antrašą susieiti ir jei 
patiks vienas kitam — apsives
ti. Užmiršo kunigėliai, kad šy- 
met lipčikų metai — merginų 
teisės ieškoti vaikino, bet ne 
tekėti už to, kurį kunigėliai per
ša. Nesirūpinkite “tėveliai” su 
žmonių kūnais, užteks jums ir 
dūšių. —(Bubnis.

ASMENĮ! JIESKOJ1MAI
REIKALINGAS Bučeris, tu

ri būt patyręs savo darbe. Atsi
šaukite greitai.

1334 South 49 Court

Grojiklis planas, bargenas, su ben- 
čiu, 100 muzikos rolių, piano liampa 
ir roleliams kabinet, kad padauginti 
vietą sandely, bus parduotas už 
$145.00.

Atsišaukite
1389 Milvvaukee Avė.

1 fl.

PARDAVIMUI 2 aukštą mū
rinis namas, 7 ir 8 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas, 
mūrinis garadžius dėl vieno ka
ro. Randai po num. 7104 Eme- 
rald Avė. Kaina $14000 Taipgi 
mainysiu ant bungalow arba 
krautuvės. Kreipkitės į M.’ J. 
Kiro ofisą po num. 3335 So. 
Halsted St. ir klauskite savinin
ko S. F. Martinkus. Phone 
Yards 6894

5 akrų truck farma

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spu|kosį ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

k Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak. ,

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — Rašt. Z. K.

North Side. — Vaikų draugijėlės 
Bijūnėlio repeticijos bus kas šeš
tadienis kai 7:30 vai. vak. Visi Bi
jūnėlio nariai * susirinkite šeštadie
nį pažymėtu laiku, kad mokytojui 
P. Sarpaliui ir režiseriui M. Dun
dulienei nereikėtų laukti.

—'Pirmininkas.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros I 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663. • i

Roseland. — Kovo 3 d., 8 vai. vak. 
K. Strumilo svetainėje, 158 E. 107 
str., kampas Indiana Avė., įvyks Lie
tuvių Darbininkų Namo Bendrovės 
svarbus šėrininkų mėnesinis susirin
kimas. Jame bus priėmimas plano 
škico. Direktoriai jau priėmė jį, to
dėl dabar jisai bus paduotas priimti 
visiems šėrininkams, o kaip jis bus 
priimtas, grąžinsime arkitektui, kad 
jis pagamintų tikrą planą, namui. To
dėl visi šėrininkai ir ščrininkės atsi
lankykite į minėtą susirinkimą, nes 
dar ir daugiau turime svarbių reikalų 
apsvarstyti. — J. Tamašauskas.

Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos Rėmimo Fondo Komiteto Chi- 
cagoje . steigiamasis susirinkimas 
įvyks kovo 7 d., 8 vak vak., Ray- 
mond Chapel salėje.

Prašau draugų ir simpatizuojan
čių žmonių skaitlingai atsilankyti.

Liet. Soc.-Dem. Partijos 
R. Fondo K-to Sekr.

Marė Jurgelonis

North Side. Rytinės žvaigždės P. 
P. Kliubas rengia šokius Užgavėnių 
vakare, kovo 4 d., š. m. Wiker Park 
svet. 2040 W. North Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare Publika yra kviečia
ma atsilankyt, nes bus paskutiniai šo
kiai prieš Velykas Muzika gi tikrai 
itališka Mr. Costanzo. Komitetas?

JIEŠKAU savo dėdės Juozapo Ja- 
savičiaus. Girdėjau, kad jis gyve-, 
na apie Pittsburghą, Pa. Malonė
kite pats, arba kas jį pažįstate pra
nešti. busiu dėkingas.

J. Kaminskis,
1606 So, Halsted St., Chicago, III. 
'---------- f------- —-- ---------- ---------------

PAJIEŠKAU savo pažystamo Juo
zapo Stepanavičiaųs. Pirmiaus/ 
veno ant Canalport Avė. '_____
ką iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
note meldžiu pranešti.

POVYLAS MALAKAUSKAS 
2325 So. Leavitt St., 

Chicago, III.

miaus/Ngy-
Turiu laiš- 

ži-

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui vai

kino arba našlio* aš esmi našė, 
vaikų neturiu, 33 metų .

MRS. SHABKIENe 
1051 Milwaukee Avė. 3 fr. front 

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti^ kalcinuo
ti, popieruoti arbą į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos daribą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING

HARDWARE CO., .
3149 So. Halsfed St., \

Tel. Yards 7282.

CICERO ŽINOTINA 
Užlaikom namie darytus surius, 
sviestą, kas dieną darom ir gro- 
serio daiktus parduodam pigiau 
kaip kitur.

1413 So. 49 Ct., Cicero, III.
Taipgi popierųoju kambarius, 
kas ankščiau tiem bus pigiau 
padaryta.

STOGDENGYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas i 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengihro 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114. i

PIRKIT SODA FOŲNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Foųntain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Foųntain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

ALBERT PICK & COMPA^Y 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba 

Mr. Sovoyas.

IŠRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJU kriaučių ša

pą prie balber šapos.
Atsišaukite *
ONA MILAŠĖ-VICIENES

6813 So. Western Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ISSINUOMUOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgiu ar be val
gio pagaminimo. Daili vieta. Du 
blokai j vakarus nuo So. Westem 
Avė. i

Atsiklausti
6687 So. Rockwell St., 

Chicago.

ti
REIKALINGAS balberis dirb- 
vakarais, darbas pastovus.

Atsišaukite
3825 Archer Avė.

Tel. Laayette 6809

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, gerai išdirbta vieta. Kas norit 
geros progos atsilankykite tuojaųs, 
priežastis dvi bučemės. Pagyveni
mas ten pat.

Naujienos,
Box 455

15 minutų važiavimo nuo Downers 
Grove stoties, 40 minutų važiavimo 
nuo vidurmdesčio, prie C. B. ir Q. 
geležinkelio. Turtinga juoda žemė, 
netoli nuo mokyklų ir bažnyčių. Jus 
galėsite dadėti $2000 į metus prie jū
sų įplaukų dirbdami mažą farmą jūsų 
liuosame laike, $2100, įmokėti $300, 
kitus po $15 į mėnesį.

Rašykite arba šaukite.
L. H.LAHON,

106 N. La Šalie St., 
Room 40. Main 2043

REIKALINGAS patyręs bar- 
berys, union shop.

Atsišaukite
2003 So. Halsted St. 

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Automobilius 

7 sėdynių. Parduosiu arba mai
nysiu ant mažesnio karo. Maši
na visa gera—naudokitės proga 
ir šaukite:

Tel. Lafayetre 6799

PARDAVIMUI
PIJANAI! PIJANAI!

Naujas SCHMIDT & SCHULTZ 
Playeris, su mandolinos prietaisa, tik
ro-riešučio medžio, tikroji kaina $600, 
turi būti greitai parduotas už.... $290

Mažai vartotas Player Pijanas, ar- 
žuolo medžio, gerame stovyje už $225

Mažai vartojamas Upright Pijanas, 
mahogany medžio, atrodo ir groja 
taip gražiai kaip naujas už ........ $200

Upright Pijanas gerame stovyje, 
už

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St 

Chicago, III.

$65

>---------------------.------ ----------------------
PARSIDUODA bučernė ir grosernė 

geroj vietoj, biznis cash. Priežastis 
pardavimo, turiu važiuoti į Lietuvą. 
Atiduosiu už mažą kainą, nepraleiskit 
progos.

Atsišaukit
3806 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 5826

BARGENAS
Pardavimui grosernė, puikioj vie

toj, biznis gerai išdirbtas, randa pigi, 
4 ruimai dėl pagyvenimo, kartu parsi
duoda namo rakandai. Priežastis par
davimo, važiuoju į Lietuvą.

P. KAMPIKAS, 
4422 S. Honore St.

PARSIDUODA restauranas 
geras biznis. Priežastis parda
vimo nesutikimas partnerių.

4650 So. Western Avė.
J. J. Lipski and Co.

PARDAVIMU‘1 grosernė ir namas, 
senas biznis ir padaroma daug pini
gų. Pardavimo piiežastis, savinin
kas turi kitą biznį . Galima pas sa
vininką gauti morgičius.

917 W. 20 St.
Phone Canal 2019

TURIU ant išmainymo ar par
davimo būčernę ir grosernę; labai 
geroj vietoj ir geras biznis; visi 
rakandai n;|uji ir pigiai parduo
siu; gera tiktai 2 žmonėm, nes 
pasavinama tik 2 ruimai dėlto ir 
parduodu, nes pasidalina šeimyna: 
nesusitalpina.

S. Markunas
654 W. 120 St.

Tel. Pullman 2856

PARSIDUODA grosernė; daug 
apgyvento] vietoj lietuviais ir kitu 
tautų gyventojais. Parduosiu už 
prieinamą prekę. Priežastis parda
vimo —1 turiu du bizniu. Kreipki
tės ant šio antrašo:

4918 W. 14th St., Cicero, III.

PLAYER PIANAS ąžuolo 
medžio su Rollemis, kainavo 
$600 mažai vartotas, groja gra
žiai ir garsiai greitu laiku par
duosiu už $250. J. Mishkus, 

8343 So..Halsted Str.

PARSIDUODA groseris, apgyven
ta, geroj vietoj, biznis išdirbtas gerai, 
prie mokyklos ir bažnyčios, visi buče- 
riški įrankiai, lysas padarytas ant 
trijų metų, o priežastį pardavimo ra
sit ant vietos. Kriaučiai yra iš fron
to, o mes iš užpakalio.

ANTANAS MARCHINKEVICH 
4601 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI mūrinis dvie
jų šeimynų ir saliunas iš prie
kio. Parduosiu pigiai iš prieža- 
steis ligos.

Atsišaukite
2059 W. 22nd PI.

NAMAI-ZEME

Pasiskubinkite!
Nepaprasta proga įsigyti lotą 

puikioj vietoje.

lotai šią vasarą par-

Puiki
Greit au- 

kaina 
laikui.

du lo-

šitie
siduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marąuette parko, ne
toli gatvekarių linijos, 
vieta apsigyvenimui,
gantis distriktas. Loto 
tik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent
;u tuoj aus. Lotai parsiduoda 
taipgi ir lengvais išmokėjimais. 
Namai ant šitų lotų gali būti 
pastatyti pagal sutarties už 
cash ar lengvais išmokėjimais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
creipkitės į Naujienas, 
skite adv. Jurgelionio.

Klau-

PARDAVIMŪI S. W. kampas 60 
ir Morgan St., krautuvė ir 5 kamba
rių flatas užpakaly, 7 kambariai ant 
2 augšto, 2 karų garadžius, kaina 
$10500. Į tą kainą įeina krautuvės 
įrengimai. Lengvais išmokėjimais.

WALDR0N & HERLIHY 
1457 West 63rd St., 

Republic 0062 ir Republic 4654

BARGEN. Mūrinis namas, 9 pa
gyvenimų, 6 metų senumo, S. W. 
kampas 70 and May St. Parsidu >- 
da labai pigiai — $14,000 cash. 
sišaukit pas savininką

S. 1). Stanley 
4229 California Avė. 
Tel. Lafayette 4854

At-

EXTRA!
Biznieriai tėmykit! Parduodu ar

ba mainysiu ant mažesnio namo, ar
ba išrendavosiu didelį kampinį namą. 
Gera vieta dėl drugštorio, Ice Crea- 
minės, nėra tokių biznių arti. Kreip
kitės prie savininko.

M. MALINAUSKAS
2119 So. Halsted St., užpakalis

SAVININKAS TURI ATIDUOTI
Puikus 2 flatų namas, 5—6 kam

barių, prie 69 St. ir Rockwell, vi-1 
si aržuolo trimingai, du skirtingi 
furnace, neperkeliamos vanos, bu
fetas, viskas moderniška. 1 blokas 
nuo šv. Kazimiero Akademijos

WM. T. FLEMING & CO.
6322 S. Western Avė.

........ ..... u—- ------------- -------- --------
NAMAI atpigo, 6 flatai ir 3 Sto

rai ant kampo 59 ir Sacramento, dar 
pirmose ' rankose tebėra. Kain^ 
$55.000, mor^ičio $22000, reikia 
$20000, pinigais. Kas turite gerus 
lotus, priimsiu kaip ir pinigus.

Atsišaukite pas
J. WELICKA, 

6559 So. Maplewood Avė.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ir 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS,
8114 So. Halsted St.

PARSIDUODA medinis 6 ka
mbarių su basementu, elektros 
šviesos vana; namas geram sto
vyje. Kaina $2500.
v ’ 3261 So. Wood Str.

TIKRAS BARGENAS
4 krautuvės ir 2 apt. po 5 kambarius 
ant viršaus, aržuolo trimingo, lotas 
67x125 ant visos sekcijos, pinigais 
$12000, kaina pigi, Miss Wagner, 
Prospect 8700.

ELMER JORDAN & CO., 
2419 W. 63 St.,

MOKYKLOS
Specialiu Pasiūlymas

Įsirašyki! kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. NUTFILZ, Manager
■t .....   /

Amerikos Lieluviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Aąglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiu, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, DajlrašystSs. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogljos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldienials: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina Beturiu kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St„ Chicago. 
(kampu 88-tios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTOHING 

1507 Madison St.


